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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 

 

2012.gada 26.jūlijā Nr.11 

                                                

 

Sēde norises vieta: Rehabilitācijas centrs „Dūjas”, Kalna pagastā 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

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

Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, 

Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags. 

 

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

informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, 

 

Nepiedalās - Domes deputāts – Artūrs Akmens. 

 

 

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

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

 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra  saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumu, iekļaujot darba kārtībā kā 7.punktu:  

 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra  saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

 

 

Darba kārtība: 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

1.  246 Par Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” 

projekta „Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve 

educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība  starp reģioniem Latvijā un Rumānijā 

izglītības piedāvājuma uzlabošanai” Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 īstenošanu un 

līdzfinansējuma piešķiršanu 

2.  247 Par Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 

Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils 

novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu 
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3.  248 Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.4 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” apstiprināšanu 

4.  249 Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.5 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam” apstiprināšanu 

5.  250 Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18.marta 

saistošajos noteikumos  Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”” apstiprināšanu 

6.  251 Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos  Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

7.  252 Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama 

par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

8.  253 Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums” (apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

9.  254 Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un 

mēnešalgas noteikšanas nolikums” (apstiprināts 28,12,2010., protokols Nr.16.,10.§)  

10.  255 Par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei 

11.  256 Par zemes ierīcības projekta izstrādi   

12.  257 Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi   

13.  258 Par mājīpašumu Birzes, Rubenes pagasts   

14.  259 Par dzīvokļa Nr.5, Aldaunes ielā 1A, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārņemšanu 

Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 

15.  260 Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu  Ābeļu pagastā  

16.  261 Par adreses piešķiršanu Leimaņu  pagastā  

17.  262 Par adreses piešķiršanu Rubenes  pagastā  

18.  263 Par adreses piešķiršanu Rubenes pagastā  

19.  264 Par īres tiesību piešķiršanu 

20.  265 Par īres tiesību piešķiršanu  

21.  266 Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu  

22.  267 Par nekustamā īpašuma mērķa un papildmērķa noteikšanu  

23.  268 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

24.  269 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

25.  270 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā   

26.  271 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Ābeļu pagastā 

27.  272 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Kalna pagastā 

28.  273 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Leimaņu pagastā 

29.  274 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Rubenes pagastā 

30.  275 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Zasas pagastā 

31.  276 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Sencis”) 

32.  277 Par telpu nomu biedrībai „Sēļu pūrs”  

33.  278 Par zemes nomu SIA „Ošukalns celtniecība” 

34.  279 Par Jēkabpils novada pirmskolas izglītības grupas atvēršanu Zasas vidusskolā 

35.  280 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības 

uzskaites  

36.  281 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības 

uzskaites  

37.  282 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

38.  283 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  
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39.  284 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

40.  285 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

41.  286 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā   

42.  287 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā   

43.  288 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

44.  289 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

45.  290  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

46.  291 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

47.  292 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  

48.  293 Par Iepirkuma komisijas sastāvu  

49.  294 Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu 

 

 

Lēmums Nr.246 

Par Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” projekta 
“Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” /Coaction/ 

(Pārrobežu sadarbība  starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai)” Nr. 2012-

1-LV1-COM13-03584 1 īstenošanu un līdzfinansējuma piešķiršanu 

_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 

2012.gada 16.februārī Jēkabpils novada pašvaldība Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) 

iesniedza projekta iesniegumu un 2012.gada 4.jūlijā no VIAA ir saņemta vēstule Nr. 8.2-2/7100 ar 

informāciju, ka projekts ir apstiprināts un tā īstenošanai piešķirts Comenius apakšprogrammas finansējums 

39 165,00 Eiro. Projekta budžets sastāv no divām daļām, skat. tabulu:  

 

Npk.   Finansējuma avots  Eiro % 

1. Kopējais projekta budžets Comenius apakšprogramma, 

Jēkabpils novada pašvaldība 

45 820,00  

1.1. Finansējums vismaz 24 

mobilitātēm 

Comenius apakšprogramma 19 200,00  100% 

1.2. Ne-mobilitāšu aktivitātes 

(apmācības, pasākumi, 

izstāde, izdevumi) kopā 

 

 

Comenius apakšprogramma 

 

 

19 965,00 75% 

 Jēkabpils novada pašvaldība  6 655,00 25% 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 21. Punktu, Valsts izglītības attīstības 

aģentūras 2012.gada 4.jūlija vēstuli Nr.8.2-2/7100 un 2012.gada 19.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un Finanšu komitejas  ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
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Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” 

projekta „Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” 

/Coaction/ (Pārrobežu sadarbība  starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) 

Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 īstenošanu laikā no 01.08.2012. līdz 31.07.2014. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 4677,16 Ls (6655 Eiro). 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors J. Subatiņš 

 

 

Lēmums Nr.247 

Par Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jēkabpils 

novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības 

nolikums”” precizēšanu 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, A.Vanags, I.Tumanova 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 19. jūnija vēstuli 

Nr.17-le/9465 „Par saistošajiem noteikumiem”, 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas  ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24.pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu,  

  

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 

Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības 

nolikums”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē 

Nr.17-le/9465 „Par saistošajiem noteikumiem”, norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu 

teksts). 

 2. Publicēt precizētus saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā pēc precizēto saistošo noteikumu 

parakstīšanas. 

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

rakstveidā un elektroniskā veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.  

4. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 26.07.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.247 (protokols Nr.11) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

24.05.2012. sēdes lēmumu Nr.209 (protokols Nr.8). 

Precizēti ar Jēkabpils novada domes  

26.07.2012. sēdes lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11). 

 

 

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils 

novada pašvaldības nolikums” 
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Izdoti saskaņā ar 

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

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

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

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

„5.1. Ābeļu pagasta pārvalde (reģistrācijas  Nr. 90000045796, adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.2. Dignājas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000045461, adrese „Kamenes”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.3. Dunavas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000045298, adrese „Kastaņi-7”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.4. Kalna pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000024559, adrese „Atvari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads); 

5.5. Leimaņu pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000046128, adrese „Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.6. Rubenes pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000046927, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads); 

5.7. Zasas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000024347, adrese „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.8. Jēkabpils novada pašvaldība, turpmāk - pašvaldības administrācija, (reģistrācijas Nr. 90009116789, adrese 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils); 
5.9. Ābeļu pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000045796, adrese „Ābeļu pamatskolas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.10. Bērzgala pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000047763, adrese Bērzgala skola, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.11. Dignājas pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000046984, adrese Dignāja, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.12. Dunavas pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000047405, adrese „Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.13. Rubenes pamatskola (reģistrācijas Nr. 90002256584, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads); 

5.14. Zasas vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000027841, adrese Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).” 

 

2. Izteikt 5.16., 5.17., 5.18.,  5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25., 5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 

5.31., 5.32. punktu jaunā redakcijā: 

„5.16. Ābeļu tautas nams (reģistrācijas Nr. 90000047566, adrese „Pagastmāja”, Brodi,  Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.17. Dunavas kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000047477, adrese „Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.18. Kalna kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000028480, adrese „Zītari”, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads); 

5.19. Leimaņu tautas nams (reģistrācijas Nr. 90000047778, adrese „Leimaņi”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.20. Rubenes kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90002256601, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads); 

5.21. Zasas kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000027930, adrese Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads); 

 

5.22. Ābeļu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047532, adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.23. Dignājas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000046946, adrese „Vārpas”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.24. Dunavas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047458, adrese „Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.25. Kalna bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000028512, adrese „Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads); 

5.26. Leimaņu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047725, adrese  „Mežvijas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.27. Liepu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000027911, adrese Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.28. Mežzemes bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000028527, adrese Sprīdīši, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads); 

5.29. Rubeņu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90002256616, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads); 

5.30. Slates bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90002256620, adrese  Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads); 

5.31. Tadenavas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047481, adrese „Līdumi”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.32. Zasas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000027860 , adrese „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).” 

3. Izslēgt 5.33.,5.34., 5.51. punktu. 



6 

 

4. Papildināt nolikumu ar 6.7. punktu šādā redakcijā: 

„6.7. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa.” 

5. Izslēgt 8.1. punktu. 

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

„8.5. SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģistrācijas Nr. 45403003245, juridiskā adrese „Akurāteri”, Salas pagasts, Salas 

novads); 

8.6. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģistrācijas Nr.55403015551, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, 

Aizkraukles novads).” 

7. Izslēgt 9.3. punktu. 

8. Izteikt 9.4. punktu jaunā redakcijā: 

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

9. Papildināt nolikumu ar 10. punktu šādā redakcijā: 

„Pašvaldības darbinieki tiek pieņemti darbā, pamatojoties uz domes apstiprināto kārtību par darbinieku atlasi 

un pieņemšanu darbā.” 

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

„11.1.5. apbalvojumu piešķiršanas komisija; 

11.1.6. interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisija; 

11.1.7. nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija.” 

11. Izslēgt 11.2.2. punktu. 

12. Izteikt 12.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

„Pastāvīgās komisijas un darba grupas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums.” 

13. Papildināt nolikumu ar 12.
1
 punktu šādā redakcijā: 

 „12.
1
 Domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram ir tiesības ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas 

atsevišķu uzdevumu un funkciju izpildei.” 

14. Papildināt nolikumu ar 14. punktu šādā redakcijā: 

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

15. Izteikt 17.3. punktu šādā redakcijā: 

„17.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar visām novada teritoriālo organizāciju 

arodbiedrībām, kurās ir apvienojušies vairāk kā vienas iestādes darbinieki, un  pašvaldības administrācijas 

arodorganizāciju vai darbinieku pārstāvi;” 

16. Papildināt nolikumu ar 17.15. punktu šādā redakcijā: 
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„17.15. slēdz domes vārdā darba līgumus ar iestāžu vadītājiem atbilstoši domes lēmumam par iestādes 

vadītāja iecelšanu.” 

17. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: 

„19. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī 

izpilddirektors  un citi pašvaldības darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar 

Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.” 

18. Izslēgt 21.4., 21.5. punktu. 

19. Izteikt 22.3. punktu šādā redakcijā: 

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

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

„23.13. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu; 

23.14. par dzīvojamo telpu izmantošanu; 

23.15. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;” 

21. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 

„27. Lai nodrošinātu iespēju lielāku iedzīvotāju skaitu informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu 

iedzīvotājus jautājumu apspriešanā, komitejām ir tiesības rīkot izbraukuma komiteju sēdes ārpus novada 

pašvaldības administratīvā centra.” 

22. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:  

„32. Komiteju sēdes notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā. Dome var vienoties par kārtējo komitejas 

sēžu citu norises dienu, kas tiek atspoguļots domes sēdes protokolā.” 

23. Izslēgt 47. punktu. 

24. Izslēgt 50. punkta otro teikumu. 

25. Papildināt nolikumu ar 50.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„50.
1 

Sadarbības līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, informējot par to domi kārtējā domes sēdē. Par 

sadarbības līgumiem ar ārvalstu institūcijām lemj dome.” 

26. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:  

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

 

 

Lēmums Nr.248 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos  

Nr.4 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”” apstiprināšanu 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska, B.Vaivode 
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Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 

2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” un 2012.gada 19.jūlija Finanšu komitejas  ierosinājumu, 

 

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”” sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos Ls 2 838 669, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 

  2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos Ls 3 323 714, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 485 045 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada 

grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.4 

 

 

Lēmums Nr.249 

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos  

Nr.5 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”” apstiprināšanu 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 

2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” un 2012.gada 19.jūlija Finanšu komitejas  ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”” sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam ieņēmumos Ls 131 990, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 

  2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu  2012.gadam izdevumos Ls 179 926, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 47 936 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt novada pašvaldības  ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu daļā Ls 150, izdevumu 

daļā Ls 1478, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 1328 saskaņā ar pielikumu 

nr.4 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gada 

grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5 

 

 

Lēmums Nr.250 

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos 

noteikumos  Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes nomu”” apstiprināšanu 
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_____________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu un Finanšu komitejas  ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18.marta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes nomu”” (Pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darbdienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma saņemšanai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma, ka pašvaldības saistošie 

noteikumi atbilst normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem, saņemšanas, pašvaldībai saistošos 

noteikumus publicēt Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” un izlikt redzamā vietā Jēkabpils novada 

pagastu pārvalžu ēkās. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā 

„Ļaudis un Darbi”.   

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Lietvedības nodaļai. 

 

 

Paskaidrojuma raksts 

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 

 

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: 

 

Atbilstoši 19.04.2010. Ministru kabineta rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības 

likuma koncepciju” 1.3.punktam Rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētājs un 

pārvaldītājs ir noteiktas vietējās pašvaldības. Šobrīd nav pieņemti normatīvie akti, kas 

nosaka rezerves zemju fondā ieskaitīto zemesgabalu lietderīgu un racionālu 

izmantošanu. Lai realizētu labu pārvaldību Jēkabpils novada pašvaldībai jānosaka 

vienota nomas maksas noteikšanas kārtība un iznomāšanas nosacījumi.   

 

2. Īss projekta 

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

izstrādāt saistošos noteikumus: 

Noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās 

daļas 13.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu. 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums: 

Noteikumi tiek izdoti, lai padarītu efektīgākus un racionālākus pašvaldības zemes 

gabalu iznomāšanas nosacījumus 
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2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem 

nosacījumiem: 

Izdodot noteikumus, tiks noteikta kārtība par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

iznomāšanas nosacījumiem, un noteikta nomas maksa zemes gabaliem, kas tiek 

iznomāti mazdārziņu vai sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības budžetu:  

Saistošo noteikumu īstenošana papildinās 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, jaunas 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: 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums – zemes 

nomnieki. 

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 pašvaldība. 

5.2. Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, 

publicējot informāciju vietējā izdevumā „Ļaudis un Darbi”, kā arī atsevišķi tiks 

informētas tās personas, kuru noslēgtajos zemes nomas līgumos būs jāveic līguma 

grozījumi, ņemot vērā saistošo noteikumu pieņemšanu. 

5.3. Saistošo noteikumu piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo zemes nomas 

līgumu noslēgšanas kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu 

izstrādes procesā – veiktas konsultācijas ar pašvaldības darbiniekiem, kam ir 

pieredze un zināšanas zemes nomas līgumu sagatavošanā un nomas maksu apmēru 

noteikšanā; 

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

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: nav 

saņemti. 

   
   

 

  

 

Saistošie noteikumi Nr.12 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos  

Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta  

pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

 personas zemes nomu” 18.punktu 

 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” šādus grozījumus: 

1. izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā: 
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„Noteikumi nosaka privatizācijai vai atsavināšanai nenodota Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītoša vai 

piederoša neapbūvēta zemesgabala (turpmāk – zemesgabals), kuram ir noteikts lietošanas mērķis – 

lauksaimniecība vai kurš atrodas dārzkopības sabiedrības teritorijā, nomas līguma noslēgšanas kārtību un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību.”; 

2. izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā: 

„zemesgabala, kuram ir noteikts lietošanas mērķis – lauksaimniecība, nomas maksas apmērs gadā ir 3%  

apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības; zemesgabala, kurš atrodas dārzkopības sabiedrības 

teritorijā, nomas maksas apmērs gadā ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.5.punktu šādā redakcijā: 

„Jēkabpils novada pašvaldība saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā uz laiku līdz Zemes pārvaldības 

likuma spēkā stāšanās brīdim, iznomā; arī tos pašvaldības teritorijā esošos zemesgabalus, kas saskaņā ar 

pašvaldības lēmumiem, ieskaitīti rezerves zemes fondā. 

 

 

Lēmums Nr.251 

Par saistošo noteikumu Nr.11  „Grozījumi saistošajos noteikumos  

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

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina, I.Tumanova 

 

Par jautājumu izteicās A.Jasis.  
 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas 

ierosinājumu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, 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 

 

 

atklāti balsojot: PAR –  9 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Aldis Jasis), 

ATTURAS – 4 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Ilgvars Prodišķis), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra 

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

2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Sociālā dienesta vadītājai. 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 26.07.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.251 (protokols Nr.11) 

 

Jēkabpils novada domes 

Saistošie noteikumi Nr. 11 

 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra 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, 
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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: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 12.3. punktu šādā redakcijā: 

„12.3. Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu 

deklarāciju. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu netiek 

uzskatīts 1 (viens) transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus. 

Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu nav uzskatāma 

zemes platība personai līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha 

zemes, tai skaitā mežs, vienai ģimenei.” 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 26.07.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.251 (protokols Nr.11) 

 

Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada domes 

Saistošie noteikumi Nr. 11 

 

„Grozījumi Jēkabpils novada domes 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: 

 

Pamatojoties uz 29.05.2012. LR Ministru kabineta  noteikumi Nr.366 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (19.4. pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums). 

Pastāvošā regulējumā (12.3.p) nav norādīts transportlīdzekļus skaits, kurš saskaņā ar 

saistošo noteikumu normām nav uzskatāms par īpašumu.  

 

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie 

noteikumi: 

Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr. 299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” ir 

veikti grozījumi, kas stājas spēkā 01.06.2012., ir nepieciešams precizēt pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteikto kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Īss projekta 2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums 

izstrādāt saistošos noteikumus: 

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
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satura izklāsts Pamatojoties uz  Ministru kabineta 29.05.2012. noteikumi Nr.366 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. 

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 saistošo noteikumu 12.3 punktu jaunā redakcijā: 

12.3 Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu 

deklarāciju. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu šo 

noteikumu izpratnē netiek uzskatīts 1 (viens) transportlīdzeklis, kura vecums 

pārsniedz piecus gadus. 

Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resurss, par īpašumu nav uzskatāma zemes 

platība: 

personai – līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, tai skaitā 

mežs, vienai ģimenei.” 

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 precizē.  

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; konsultācijas ar privātpersonām nav 

veiktas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=248423&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=248423&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=248423&from=off
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6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā; 

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: nav 

saņemti. 

 

Lēmums Nr.252 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina 

 

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

27. punktu, 15.panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

PRET – nav balsis, ATTURAS – 3 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Aldis Jasis), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Jēkabpils novadā”” (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darbdienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma saņemšanai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma, ka pašvaldības saistošie 

noteikumi atbilst normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem, saņemšanas, pašvaldībai saistošos 

noteikumus publicēt Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” un izlikt redzamā vietā Jēkabpils novada 

pagastu pārvalžu ēkās. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā 

„Ļaudis un Darbi”.   

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Lietvedības nodaļai. 

 
PIELIKUMS  

Jēkabpils novada domes  

sēdes lēmumam Nr.252 (protokols Nr.11)  

 

Jēkabpils novada domes 

Saistošie noteikumi Nr. 13 

 

„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama  

par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”” 

 

 Izdarīt Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā 

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā: 

„2.3. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu” 13.punktam”.   
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 2. Izteikt 3.1.2.punktu šādā redakcijā:  

 

„3.1.2. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai; 

      Par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, netiek uzskatīts viens transportlīdzeklis, kura vecums 

pārsniedz piecus gadus. 

     Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu nav uzskatāma zemes platība: personai 

līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, tai skaitā mežs, vienai ģimenei.”  

 

3. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā: 

„5.1. Lēmumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu  par maznodrošinātu pieņem 

Sociālā dienesta vadītājs”.  

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Jēkabpils novada domes 

Saistošie noteikumi Nr. 13 

 

„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama  

par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”” 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Jēkabpils novada domes saistošie 

noteikumi Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Jēkabpils novadā” 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

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

izstrādāt saistošos noteikumus: 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta 7. punktu, „Par sociālo drošību” 11. pantu, „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 14.panta 6.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: 

Projekts paredz precizēt noteikumu 2.3. punktu nosakot, ka Jēkabpils novada 

Sociālais dienests novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30. marta noteikumiem 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes/personas atzīšanu par 

maznodrošinātu. 

Projekts paredz precizēt noteikumu 3.1.2.punktu nosakot kā Jēkabpils novada 

Sociālais dienests novērtē palīdzības pieprasītāja īpašumu, uz kuru attiecas 

atvieglojumi 

      Par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, netiek uzskatīts viens 

transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus. 

     Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resurss, par īpašumu nav uzskatāma 

zemes platība: personai – līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha 

zemes, tai skaitā mežs, vienai ģimenei.”  

Projekts paredz precizēt noteikumu 5.1.punktu nosakot kā Jēkabpils novada 
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Sociālais dienesta vadītājs pieņem lēmumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu  par maznodrošinātu.  

 

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 precizē.  

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 Saistošo noteikumu 

īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi 

nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli 

ekonomisko 

stāvokli  

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  

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu 

izstrādes procesā – Sociālā dienesta darbinieki; konsultācijas ar privātpersonām nav 

veiktas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. 

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

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: nav 

saņemti. 
 

 

Lēmums Nr.253 

Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  

(apstiprināts 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 12.13.punktu, 41. panta pirmās daļas 

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

vērā 2012.gada 19.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas  ierosinājumu, 

 

Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums izdots saskaņā 

ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma 14. panta piekto daļu, 16. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

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

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

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

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

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

sociālajām garantijām. 
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atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) sekojošus  grozījumus: 

I  Vispārīgie noteikumi 

 

15.punkts papildināt aiz vārdiem „naudas balvu” ar vārdu „prēmiju”  

VIII Pabalsti 

48.punkts papildināt aiz vārda „apmērā” ar vārdiem „proporcionāli amata slodzei”.  

 

IX Naudas balvas papildināt ar vārdiem „un prēmijas” 

Papildināt aiz vārda „balvu” ar vārdu „prēmiju” pirmajā un otrajā teikumā  

Papildināt ar 53¹,53.², 53³,53.
4
53.

5
53.

6,
 53.

7
53.

8
53.

9
 punktiem sekojošā redakcijā: 

53.¹punkts Prēmiju izmaksai kalendāra gada  laikā var izmantot  ne vairāk kā desmit procentus no 

atalgojumam piešķirto līdzekļu izmantošanas vai  pašvaldības budžetā pieejamo 

finanšu līdzekļu ietvaros. Prēmija nav obligāts un regulārs maksājums. 

53.²punkts Amatpersonai ( darbiniekam) saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu 

novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75 

procentus no  mēnešalgas. 

53³punkts Prēmiju izmaksā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc ikgadējās darbības un tās rezultātu 

novērtēšanas. 

53.
4
punkts Prēmijas apmēru darbiniekam aprēķina  

Darbinieka darbības un tā rezultātu novērtēšanas veidlapa  (pielikums Nr.1) 

pamatojoties uz II. daļas novērtēšanas rezultātu 

53.
4
1.apakšpunkts punktu skaits   80           75% no mēnešalgas   

53.
4
2.apakšpunkts punktu skaits  79 - 76     70 % no mēnešalgas 

53.
4
3.apakšpunkts punktu skaits  75 - 68     65% no mēnešalgas 

53.
5
punkts Prēmijas apmēru darbiniekam aprēķina : 

pamatojoties uz  Darbinieka darbības un tā rezultātu novērtēšanas veidlapas (fiziskais 

un kvalificētais darbs, pielikums Nr.2) novērtēšanas rezultātu 

53.
5
1.apakšpunkts punktu skaits 100       75%  no mēnešalgas 

53.
5
2.apakšpunkts punktu skaits  99        70 % no mēnešalgas 

53.
5
3.apakšpunkts punktu skaits  98        65%  no mēnešalgas 

53.
6
punkts Darbinieks prēmiju saņem par laika periodu, kad darbinieks pildījis tiešos darba 

pienākumus. (75%: 12 = 6,25% par mēnesi no mēnešalgas ) 

53.
7
punkts Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklim prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada 

pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā gada rezultātus (peļņu, apgrozījuma palielinājumu 

un citus faktorus) 

53.
8
punkts Novada izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem prēmijas izmaksā vienu reizi 

gadā mērķdotācijas līdzekļu ietvaros vai ar domes lēmumu piešķirto līdzekļu ietvaros. 

53.
9
punkts Prēmiju apjomu novada iestādēs no pašvaldības budžeta  plāno  vienādu procentu, 

izņemot no mērķdotāciju līdzekļiem. 

 Papildināt Pārejas Noteikumus ar 79.punktu šādā redakcijā 

79.punkts Šī nolikuma 53¹,53.², 53³,53.
4
53.

5
53.

6,
 53.

7
53.

8
53.

9
 punkts stājas spēkā ar 2013.gada 

1.janvāri 
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Lēmums Nr.254 

Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas 

noteikšanas nolikums” 

 (apstiprināts 28,12,2010., protokols Nr.16.,10. §) 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

    

Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 12.13.punktu, 41. panta pirmās daļas 

2.punktu,  Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 4.daļu, 

11.panta 1.daļu un ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 

komitejas  ierosinājumu, 

 

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

Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas 

nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., sēdes protokols Nr.16.,10. §) sekojošus grozījumus:  

 

II Darbinieka novērtēšana 

5.punkts  izteikt šādā redakcijā „Darbinieka kārtējo novērtēšanu veic reizi gadā ,bet ne vēlāk kā līdz 

budžeta projekta sagatavošanai” 

III Mēnešalgas noteikšana 

17.punkts  Izteikt šādā redakcijā „Darbinieka mēnešalga tiek noteikta, darbinieku novērtējot pārrunās, 

kurās piedalās darbinieks, viņa tiešais vadītājs un iestādes vadītājs. Darba novērtējumu un 

mēnešalgu atspoguļo novērtēšanas veidlapā (pielikums Nr.1; Nr.2.), kuru paraksta darbinieks, 

viņa tiešais vadītājs un iestādes vadītājs. Mēnešalgas zemākais līmenis ir vienāds ar valstī 

noteikto un spēkā esošo minimālo mēneša darba algu.” 

22.punkts Izslēgt. 

  

 

1. Apstiprināt Pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2 (pielikumi pievienoti). 

 

 

  

Lēmums Nr.255 

Par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 19.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas  

ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt audžuģimenei vienreizēju pabalstu Ls 200 (divi simti latu) apmērā gultas piederumu iegādei 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

Lēmums Nr.256 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

_____________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaņā ar Ministru 

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

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

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

novada teritorijas plānojumiem”, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Virzīši”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, 

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.257 

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 

(Dunavas pagasts) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 

67.pantu, Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6,18§) apstiprināto teritorijas 

plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem” Dunavas pagasta 

Teritorijas plānojuma 2007. -2019. III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 9.2.2. 

punktu , 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atteikt J.O., uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma „Dobkalni” Dunavas pagasts 

Jēkabpils novads, zemes vienības sadalīšanai. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
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Lēmums Nr.258 

Par mājīpašumu Birzes, Rubenes pagasts  

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta, 4.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

zemes īpašnieks var nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes un LR 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu. 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzlikt par pienākumu Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas speciālistiem 

sagatavot dokumentus mājīpašuma Birzes ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības 

vārda. 

2. Lemt par mājīpašuma Birzes, Rubenes pagasts atsavināšanu pēc dokumentu saņemšanas par 

nekustamā īpašuma reģistrēšanu Zemesgrāmatā. 

 

 

Lēmums Nr.259 

Par dzīvokļa Nr.5, Aldaunes ielā 1A, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 

pārņemšanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 

_____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 21.panta 1 daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 1.daļu,  

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lūgt Ministru kabinetu nodot Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu 

atzīto dzīvokli Nr.5, Aldaunes ielā 1A, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, lai sniegtu palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Pārņemt dzīvokļa īpašumu Aldaunes ielā 1A -5, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 

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

 

Lēmums Nr.260 

Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu  Ābeļu pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

        

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

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

03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu, Ministru 
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kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 4.1; 8.2; 45;186.punktiem, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt nosaukumu Vecmurri, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, nekustamajam īpašumam uz 

nosaukumu „D/s Veselība Nr. 82A”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 

2. Piešķirt adresi „D/s Veselība 82A”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212 ēkai, kas atrodas uz 

zemes īpašuma D/s Veselība Nr. 82A”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Piešķirt adresi „D/s Veselība 82”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212 ēkai, kas atrodas uz 

zemes īpašuma D/s Veselība Nr.82”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 

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

 
 

 

 

Lēmums Nr.261 

Par adreses piešķiršanu Leimaņu  pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

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

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

 

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

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

Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 

balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Vārpiņas 1”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5223 saimniecības ēkai, kas 

atrodas uz zemes gabala, kas ietilpst zemes īpašuma „Vārpiņas” Leimaņu pagasts sastāvā. 

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

 

Lēmums Nr.262 

Par adreses piešķiršanu Rubenes  pagastā 

_______________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

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

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

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Viesuļi 1”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229 saimniecības ēkām, kas 

atrodas uz zemes gabala, kas ietilpst zemes īpašuma „Viesuļi” Rubenes pagasts sastāvā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
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Lēmums Nr.263 

Par adreses piešķiršanu Rubenes pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

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

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

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi „Kļavlejas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229 ēkai, kas atrodas uz 

zemes gabala, kas ietilpst zemes īpašuma „Kaldabruņas skola” Rubenes pagasts sastāvā. 

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

 

Lēmums Nr.264 

 Par īres tiesību piešķiršanu 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.265 

Par īres tiesību piešķiršanu 

(Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.266 

Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28.punktu, un saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem 

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

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

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt īpašumam „Dzilnas”, Ābeļu  pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas 

papildmērķi 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 0.5324 ha (0.5324 ha tīrumi); 

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

 
 

 

Lēmums Nr.267 

Par nekustamā īpašuma mērķa un papildmērķa noteikšanu 

(Birznieki, Leimaņu  pagasts, Jēkabpils novads) 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

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

noteikšanas un maiņas kārtība” 23.3 un 28.punktu, un saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem 

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

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

 

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

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

Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt zemes vienībai, Birznieki, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 0702 -  trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 0701- vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 

2. Piešķirt īpašumam „Birznieki”, Leimaņu  pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma 

lietošanas papildmērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 2.9 ha (2.3 

ha tīrumi un 0.6 ha ganības); 

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

 

 

 

Lēmums Nr.268 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

        Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties 

uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 

kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§), saskaņā 

ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo 

daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu, LR 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalna Sīļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, vienu zemes 

gabalu platībā 10.9 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazsīļi”. 

3. Noteikt īpašumam „Mazsīļi” zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Kalna Sīļi” -12.3 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.269 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(Zasas  pagasts) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

        Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties 

uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 

kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā 

ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo 

daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu, LR 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Emsiņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, vienu zemes 

gabalu - 2.2 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Pļavas”. 

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

darbība ir mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Emsiņi” -14.1 ha platībā zemes lietošanas mērķi – 0101-zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

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

dienas. 

 

Lēmums Nr.270 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(Ābeļu pagasts) 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2
1
daļu un 2012.gada 19.jūlija Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību - 14.2 ha. 

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

lauksaimniecība  zemes vienībai -14.2 ha. 

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

 
 

 

 

Lēmums Nr.271 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Ābeļu  pagastā 

__________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.272 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Kalna pagastā 

________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.273 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Leimaņu pagastā 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.274 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Rubenes pagastā 

________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

 

Lēmums Nr.275 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Zasas pagastā 

_______________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.276 

Par medību tiesību izmantošanu 

(Mednieku klubs „Sencis”) 

________________________________________________________ 
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A.Vanags, I.Feldmane 

 

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

likums” un 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Ābeļu   pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Mednieku klubu „Sencis”, 

reģistrācijas Nr. 40008090708 juridiskā adrese: „Vecslokas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,  par medību 

tiesību izmantošanu (saskaņā ar Pielikumu) Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos  

īpašumos: 

2. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Druvas”, Ābeļu pagasts - 4.7 ha; 

3. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Silgaļi”, Ābeļu pagasts - 3.84 ha; 

4. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Bez adreses”, Ābeļu pagasts -14.2 ha; 

5. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Jaunmuri”, Ābeļu pagasts - 1.5 ha; 

6. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Pie Biķerniekiem”, Ābeļu pagasts - 6.2 ha; 

 
 

Lēmums Nr.277 

Par telpu nomu biedrībai „Sēļu pūrs” 
_____________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
 

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

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

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

balss (Anda Svarāne), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt biedrībai „Sēļu pūrs” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā Jēkabpils novada 

„Aptieka – ambulance” ēkā pagrabstāva telpu Nr.9 pēc telpu eksplikācijas, platībā 20.0  kv. m. Projekta 

„Aprīkojuma iegāde dārznieka amatam” īstenošanai iznomāt telpu uz 7 (septiņiem) gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu par iznomāto telpu - 5.00 Ls/gadā, plus PVN. 

3. Pilnvarot novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nomas līgumu. 
 

 

Lēmums Nr.278 

Par zemes nomu SIA „Ošukalns celtniecība” 
_____________________________________________________ 

A.Vanags 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Attīstības un tautsaimniecības komitejas  ierosinājumu un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 

 



27 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar SIA „Ošukalns celtniecība” par zemes gabala iznomāšanu 2522 kv.m. 

platībā, uz kura atrodas Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša ēka ar adresi: Bebru iela 108, Jēkabpilī, ar 

nomas maksu 0.09 Ls/kv.m. Nomas līgums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī un noslēdzams uz vienu gadu. 

2. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt nomas līgumu, kā arī turpmāk 

pagarināt nomas līgumu, ja nemainās līguma noteikumi. 

 
 

Lēmums Nr.279 

Par Jēkabpils novada pirmskolas izglītības grupas atvēršanu Zasas vidusskolā 

 __________________________________________________________________ 

U.Auzāns, J.Subatiņš 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja ierosinājumu un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. un 27. punktu,  

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atvērt 3-4 gadīgo pirmskolas izglītības grupu Zasas vidusskolā.  

2. Veikt Zasas bērnu attīstības un rotaļu centra reorganizāciju, iekļaujot to Zasas vidusskolas sastāvā 

līdz 2012.gada 1.oktobrim. 
 

 

Lēmums Nr.280 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

________________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.281 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.282 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

__________________________________________________________ 
A.Raginska 
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 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

Lēmums Nr.283 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

Lēmums Nr.284 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.285 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.286 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.287 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.288 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

 un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
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Lēmums Nr.289 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.290 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.291 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
  

 

Lēmums Nr.292 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

   

Lēmums Nr.293 

Par Iepirkuma komisijas sastāvu  
____________________________________________________  

E.Meņķis 

 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Finanšu komitejas ierosinājumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 

nolikumu, likuma „Publisko iepirkumu likums” 22.panta pirmo  un trešo daļu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izslēgt no Iepirkuma komisijas sastāva Jāzepu Šesteru ar 2012.gada 26.jūliju. 
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Lēmums Nr.294 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu 

____________________________________________ 

J.Subatiņš 

 

 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 20. pantu, Jēkabpils novada pašvaldības Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Jēkabpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, domes priekšsēdētāja E.Meņķa iesniegumu un ņemot vērā 

2012.gada 19.jūlija  Finanšu komitejas ierosinājumu,  

 

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 2 balsis (Aija 

Raginska, Edvīns Meņķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim laikā 

no 2012.gada 30.jūlija līdz 2012.gada 9.septembrim. 

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

 

Sēde slēgta plkst.12:30 

 

Nākamās komiteju sēdes notiek 2012.gada 16.augustā 

Nākamā domes sēde notiek 2012.gada 23.augustā plkst.11:00 

 

 


