
 
JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

 

2012.gada 28.jūnijā            

 

Nr.10 

  

                                             

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags. 

 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, informācijas un sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva Jātniece, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane 

 

Nepiedalās - Domes deputāti: – Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Inga Martinova, Anda Svarāne. 

 

Sēdē piedalās uzaicinātās personas: Olita Spēka – pretendente uz Zasas vidusskolas direktora amatu, Gunita 

Berķe un Mārīte Vilcāne – biedrības „Dzīvības koks” pārstāves. 

 

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 Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītājas noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši 

novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumu:  

 

Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītājas noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši 

novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 

 

Darba kārtība: 

1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

2. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

3. Projektu speciālistes G.Dimitrijevas ziņojums par Mūžizglītības partnerības mācību starptautisko 

projektu „A Community approash to Engaging disadvantated Adults through Tourism” (Kopienas 

pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu) ComTour līgums ar VIAA Nr.2010-1-LV1-

GRU06-00905 1 

 

 

1.  219 Par Zasas vidusskolas direktora amata pretendentu 

2.  220 Par īpašuma „Dignājas muiža” nomu biedrībai „Dzīvības koks”  

3.  221 Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ragn-Sells” par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 

4.  222 Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Imanti-2”, Mežgale, Leimaņu 

pagasts Jēkabpils novads pārdošanu izsolē  

5.  223 Par zemes ierīcības projekta izstrādi (Rubenes pagasts) 



6.  224 Par īres tiesību piešķiršanu (Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 

7.  225 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Lāsīte”) 

8.  226 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Zemnieki”, Ābeļu pagasts) 

9.  227 Par adreses piešķiršanu Rubenes pagastā (Lejas Viesuļi, Rubenes pagasts Jēkabpils 

novads) 

10.  228 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Kalna  pagastā) 

11.  229 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Rubenes pagastā) 

12.  230 Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu  

13.  231 Par zemes gabala sadalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā („Mežgale”, Leimaņu 

pagasts) 

14.  232 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalna pagasts) 

15.  233 Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Lauku ielā 3 -2, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

16.  234 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  

17.  235 Par Jēkabpils novada domes lēmuma grozījumu 

18.  236 Par Jēkabpils novada domes lēmuma grozījumu (Ābeļu pagasts) 

19.  237 Par līdzekļu piešķiršanu sporta tērpu iegādei novada komandai 

20.  238 Par līdzekļu piešķiršanu pasākuma Vedējs organizēšanai  

21.  239 Par līdzekļu piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai grāmatas „Stipruma grāmata” 

iespiešanai 

22.  240 Par līdzekļu piešķiršanu kora „Putni” ekskursijai 

23.  241 Par sadarbības iespējām ar  Kauhovas pašvaldību Somijā  

24.  242 Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas politiski represēto Apvienība” politiski 

represēto personu salidojumam 

25.  243 Par 2011.gada Publisko pārskatu 

26.  244 Par Noteikumu Nr.2/2012 „Jēkabpils novada iestāžu vadītāju iecelšanas amatā, iestāžu 

struktūrvienības vadītāju un iestāžu speciālistu pieņemšanas darbā” apstiprināšanu 

27.  245 Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītājas noteiktās mēnešalgas apmēra 

atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 

 

 

1. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja deputātus par  notikušo sanāksmi Bārbales 

novadā, par  Zemgales plānošanas reģiona publisko gada pārskatu, grozījumiem budžetā, piedaloties 

starptautisko projektos, par nacionālo attīstības plānu, Sēlijas kongresu Skrudalienas pagastā pie 

Baltkrievijas robežas, kur piedalījās zinātnieki un akadēmiķi, t.sk. J.Stradiņš, lai izceltu Sēlijas novadu tā 

ideju un  vēsturiskā mantojuma saglabāšanu iesaistoties projektos. Trūkst vienotu tūrisma maršrutu. Liels 

mīnuss ir ceļi. Nākamais Sēlijas kongress  notiks Viesītē. Parakstīti nodomu protokoli par biogāzes 

iespējamo izmantošanu Zasas pagastā. Jādomā arī par Zasas pirmskolas izglītības iestādes atvēršanu. 

 

 

2. 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors ziņoja par Zasas daudzdzīvokļu mājas siltināšanu, par 

saistošajiem noteikumiem „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”, par iespējamo ūdenssaimniecības 

projektu iepirkumiem, siltināšanas projekta  Rubenes PII un Zasas administratīvajā ēkā pagarinājumu, par 

uzsāktajiem remontdarbiem Zasas vidusskolā, apkures jautājumiem Zasas  pagastā, humāno palīdzību, par 

zivju projektu – ielaidīs zivis Daugavā, par sociālā darba speciālistiem, komunālo parādu piedziņu, par 

situāciju, kad īpašumus neieraksta kadastra sistēmā un citām aktivitātēm. 

 



 

3. 

Projektu speciālistes G.Dimitrijevas ziņojums 

 

Projektu speciālistes G.Dimitrijeva ziņoja par Mūžizglītības partnerības mācību starptautisko 

projektu „A Community approash to Engaging disadvantated Adults through Tourism” (Kopienas pieeja 

pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu) ComTour līgums ar VIAA Nr.2010-1-LV1-GRU06-00905 1. 

Koordinatore informēja par projekta rezultātiem – tūrisma bukletu, starptautisko publikāciju un 

veiktajām mobilitātēm. 

Projekta īstenošana ir aktualizējusi pieaugušo izglītības tēmu pašvaldībā, ir notikuši atbalsta 

pasākumi iedzīvotājiem, izstrādāti informatīvi materiāli. Īstenotas 17 mobilitātes. Dalībnieki projektu ir 

novērtējuši kā nepieciešamu un tās rezultātus uzskata par ilgtspējīgiem.  

 

 

 

Lēmums Nr.219 

Par pretendenta iecelšanu Zasas vidusskolas direktora amatā 

_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Par jautājumu izteicās deputāte A.Lemaka – skolēnu piesaiste vidusskolai. 

 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Zasas vidusskolas direktora amata pretendentu  izvērtēšanas 

komisijas 20.06.2012.  protokolu, 2012.gada 21.jūnija Jēkabpils  novada domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Iecelt Olitu SPĒKU, personas kods 030967-10510, Zasas vidusskolas direktores amatā ar 2012. gada 

1.augustu.  

2.  Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju.  

 

 

 

Lēmums Nr.220 

Par īpašuma „Dignājas muiža” nomu biedrībai „Dzīvības koks”  

_________________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 21.jūnija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. punktu, 69.1 punktu, 73., 75. pantu, 

76.pantu, 

 

 

 



atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Iznomāt Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”, reģistrācijas Nr. 40008087144,  

Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dignājas muiža”, Dignājā, Dignājas 

pagasts, Jēkabpils novads, īpašuma, kas sastāv no viena zemesgabala 4.58 platībā, uz kura atrodas trīs 

nedzīvojamās ēkas. Nomas termiņš 12 (divpadsmit) gadi. Nomas mērķis – psihosociālā rehabilitācijas 

centra izveidošanai. 

2. Noteikt nomas maksu par nekustamā īpašuma nomu – Ls 10,00 (bez PVN) gadā, ar iznomātāja tiesībām 

vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā atbilstoši LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 76.punkta noteikumiem. 

3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nomas līgumu (pielikumā). 

4. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt nomas 

līgumu, līgums netiek noslēgts. 

 

 

Lēmums Nr.221 

Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ragn-Sells” par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām  15.panta 1.daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu, Publisko iepirkumu likuma 83.pantu, Iepirkumu komisijas 2012.gada 

15.jūnija protokolu Nr.2-25/35 atklātam konkursam „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils 

novadā”, ID Nr.JNP/2012/2, ņemot vērā 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 

komiteju ierosinājumiem, 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā Ls 10,56 bez PVN par vienu kubikmetru atbilstoši atklāta konkursa „ Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”, ID Nr.JNP/2012/2, apstiprinātiem rezultātiem. 

2. Slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā ar SIA 

„Ragn-Sells” reģistrācijas Nr.40003554635 (atklāts konkurss „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Jēkabpils novadā”, ID Nr.JNP/2012/2) par piedāvāto cenu Ls 10,56 (desmit lati 56 santīmi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa par vienu kubikmetru (pielikumā). 

3. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt līgumu un nodrošināt tā izpildi. 

4. Lēmums stājas spēkā, ja Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmums netiek pārsūdzēts. 

 

 

 

Lēmums Nr.222 

Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Imanti 2”,  

Mežgale, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads pārdošanu izsolē  

_____________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 



Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, LR likumu „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums” un Pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 15.06.2012. sēdes 

protokolu Nr.6, 1.§, 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Imanti 2”, Mežgale, Leimaņu 

pagasts, Jēkabpils novads. 

2. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam īpašumam 

„Imanti 2”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Imanti 2”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, sākumcenu 

(nosacītā cena) LVL 2000,00 (divi tūkstoši latu un 00 santīmi). 

4. Apstiprināt nekustamā „Imanti 2”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, izsoles noteikumus 

(pielikums Nr.1).  

5. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  

6. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 

 

 

 

  

Lēmums Nr.223 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Kalnamārtiņi”, Rubenes pagasts) 

__________________________________________________________ 

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”, 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Atļaut V.K. mantiniekiem V.L.K., Dz.K., A.K., L.K., L.K., izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma 

„Kalnamārtiņi”, Rubenes 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.224 

Par īres tiesību piešķiršanu 

 (Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
 



 

Lēmums Nr.225 

Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Lāsīte”) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Jēkabpils novada pašvaldība 2012.gada 25.maijā ir saņēmusi un izskatījusi Mednieku kluba „Lāsīte”,  

 

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

likums” un 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Mednieku klubu „Lāsīte”, 

reģistrācijas Nr.40008039093, juridiskā adrese Biķernieku iela 75-7, Rīga, par medību tiesību izmantošanu 

(saskaņā ar Pielikumu) Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Banderi”, Dignājas 

pagasts, Jēkabpils novads, platība – 4.7 ha. 

 

 

 

Lēmums Nr.226 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

(„Zemnieki”, Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

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, 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zemnieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils vienu zemes platībā 1.03 ha. 

2. Atdalītajai zemes piešķirt nosaukumu „Senču muiža”. 

3. Noteikt īpašumam „Senču muiža” zemes lietošanas mērķi - 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Zemnieki” - 0.26 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0601 – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

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

 

 

 

Lēmums Nr.227 

Par adreses piešķiršanu Rubenes pagastā  

(„Lejas Viesuļi”, Rubenes pagasts Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________ 

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


A.Vanags, I.Feldmane 

 

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

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu, 2012.gada 

21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Piešķirt adresi „Lejas Viesuļi ”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229 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. 

 

 

 

 

Lēmums Nr.228 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  

(Kalna pagastā) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

    

Pamatojoties 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Piešķirt zemes vienībām Kalna pagasts, Jēkabpils novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201 - 

ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām, un maģistrālajiem naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve. 

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

 

 

 

Lēmums Nr.229 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

(Rubenes pagastā) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Mainīt zemes vienībai Ūdenstornis, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi 1201- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām, un maģistrālajiem naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās 

zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība, nav 



pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķi. 

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

 

 

Lēmums Nr.230 

Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, 28.punktu, un saskaņā ar Jēkabpils novada 

domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 

2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§) un 2012.gada 21.jūnija 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Piešķirt īpašumam „Vienība”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads,  nekustamā īpašuma lietošanas 

papildmērķi  0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 4.6 ha (4.6 ha 

ganības); 

2. Piešķirt īpašumam „Dignājas 9.gad.skola”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma 

lietošanas papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.4 ha 

(0.01 ha tīrumi un 1.39 ha ganības); 

3. Piešķirt īpašumam „Ābeļu 9.gad.skola”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas 

papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 5.3 ha (1.6 ha 

tīrumi un 3.7 ha ganības); 

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

 

 

 

Lēmums Nr.231 

Par zemes gabala sadalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

(„Mežgale”, Leimaņu pagasts) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
. daļu, likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 2. daļu, 2012.gada 21.jūnija Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. ATDALĪT no īpašuma „Mežgale”, Leimaņu pagasts zemes gabalu 80 m
2
 platībā atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

2. IESKAITĪT rezerves zemes fondā atdalīto zemes vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu 80 m
2
 platībā.  

3. PIEŠĶIRT atdalītajai zemes vienībai un ēkai adresi „TP-6103”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5223. 

4. NOTEIKT atdalītajai zemes vienībai 80 m
2
 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201 – ar 



maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas produktu, ķīmisko produktu, 

gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. 

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

 

 

 

 

Lēmums Nr.232 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

(Kalna 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 21.jūnija Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību– 12.2 ha. 

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

zemes vienībai – 12.2 ha. 

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

 

 

 

Lēmums Nr.233 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Lauku ielā 3 Nr.2, Zasā,  

Zasas pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

__________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Par jautājumu izteicās J.Subatiņš. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu un 

ņemot vērā to, ka dzīvoklis Nr.2, Lauku ielā 3, Zasā , Zasas pagastā, Jēkabpils novadā ir Jēkabpils novada 

Zasas pagasta pārvaldes bilancē un nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai, saskaņā ar LR likumu „Par 

pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 2012.gada 17.maija Jēkabpils  novada domes Attīstības 

un tautsaimniecības jautājumu komitejas ierosinājumu 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, Lauku ielā 3, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darba 

aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste R.Mazulāne. 

 

 

 

 



Lēmums Nr.234 

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  

( Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties  uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. 

„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 2012.gada 

21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Atļaut E.D., zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Dunavas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai, ievērojot 

11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot 

gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, 

reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002. 

3. Noteikt, ka E.D. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un noslēgts 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 

pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 

apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 

 

 

Lēmums Nr.235 

Par Jēkabpils novada domes lēmuma grozījumu 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

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

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu un 2012.gada 

21.jūnija Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Grozīt 2012.gada 24.maija Jēkabpils novada domes sēdes lēmumu Nr.184 (protokols Nr.8) „Par adreses 

piešķiršanu Jēkabpils novadā”, izdarot izmaiņas 1.punktā: 

Piešķirt adreses sekojošiem adresācijas objektiem: 

N.

p.k 

Īpašuma 

nosaukums 

Zemes 

vienības kad. 

apz. 

Uz zemes vienības 

esošo būvju kad. apz. 

un nosaukums 

Adrese 



18. Rogas, Leimaņu 

pag. 

56740040137 56740040137001 - 

kūts, 

56740040137002 - 

kūts, 

56740040137003 - 

kūts 

Rogas, Leimaņi, 

Leimaņu pagasts, 

Jēkabpils novads, 

LV-5223 

22. Liepas, Leimaņu 

pag. 

56740050029 56740050029002 - 

darbnīcu ēka, 

56740050029003 - 

tehnikas šķūnis, 

56740050029004 - 

tehnikas šķūnis, 

56740050029005 - 

kartupeļu pagrabs, 

56740050029006 - 

dzirnavu ēka, 

56740050029008 - 

kombainu šķūnis, 

56740050029009 - 

ķimikāliju noliktava, 

56740050029010 - 

svaru ēka, 

56740050029011 - 

dēļu žāvētava. 

Liepas 2, Leimaņu 

pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5223 

33. Veckalni, Zasas 

pag. 

56980010067 56980010067001 - 

darbnīca, 

56980010067002 - 

metinātava, 

56980010067003 - 

nojume, 

56980010067004 - 

šķūnis. 

„Zaļā iela 2”, Zasa, 

Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads, 

LV-5239 

37. Transformators 

Viesuļi, Zasas 

pag. 

56980010320 56980010320001 - 

sadales punkts. 

„Sila iela 11" Zasa, 

Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads, 

LV-5239 

39. Juzes, Zasas 

pag. 

56980020060 56980020060007 - 

saimniecības ēka, 

56980020060009 - 

klēts. 

„Ogas 1”, Zasas 

pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5239 

 

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

 

 

Lēmums Nr.236 

Par Jēkabpils novada domes lēmuma grozījumu  

(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 4; 4.1daļu un 2012.gada 21.jūnija Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 



Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Grozīt Jēkabpils novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu Nr.1.  „Par zemes vienības 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ābeļu pagastā”, izslēdzot no lēmuma  1.punkta zemes vienību.  

2. Zemes gabals - 0.06 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

3. Piešķirt nosaukumu D/s Veselība Nr.82, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads.  

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai - 0.06 ha 

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

 

 

 

Lēmums Nr.237 

Par līdzekļu piešķiršanu sporta tērpu iegādei novada komandai 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu,  21.panta 1.daļas 27. Punktu 

un 2012.gada 21.jūnija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

Piešķirt novada sporta tērpu iegādei komandu sacensībām Ls 350,00 (trīs simti piecdesmit lati 00 

santīmi) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

 

Lēmums Nr.238 

Par līdzekļu piešķiršanu pasākumam „Vedējs” 
____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 2012.gada 21.jūnija Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

Piešķirt Rubenes pagasta pārvaldei pasākumam „Vedējs” organizēšanai līdzekļus Ls 300,00 (trīs 

simti lati 00 santīmi) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

Lēmums Nr.239 

Par līdzekļu piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai grāmatas 

 „Stipruma grāmata” iespiešanai 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  2012.gada 21.jūnija Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 



Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

Nepiešķirt līdzekļus  A.Kumsāra grāmatas „Stipruma grāmata”  iespiešanai.  

 

 

Lēmums Nr.240 

Par līdzekļu piešķiršanu kora „Putni” ekskursijai 
____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. Punktu, 2012.gada 21.jūnija Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  10 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav 

balsis, ATTURAS – 1 balss (Aija Raginska), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Ls 100,00 (viens simts latu) korim „Putni” ekskursijas transporta izdevumu segšanai no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

Lēmums Nr.241 

Par sadarbības iespējām ar  Kauhovas pašvaldību Somijā 
____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz nepieciešamību attīstīt starptautisku sadarbību un to, ka no Kauhovas pašvaldības 

Somijā ir saņemts apliecinājums ar sadarbības piedāvājumu, 2012.gada 21.jūnija Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Atbalstīt sadarbības iespēju  ar  Kauhovas pašvaldību Somijā. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju ierosināt un slēgt sadarbības līgumu.  

 

 

 

Lēmums Nr.242 

Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas politiski represēto Apvienība” 

 politiski represēto personu salidojumam 
____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz 2012.gada 21.jūnija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas 

ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Piešķirt Ls 50,00 (Piecdesmit lati 00 santīmi) biedrībai „Latvijas politiski represēto Apvienība” no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 



2. Līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina. 

 

 

Lēmums Nr.243 

Par 2011.gada Publisko pārskatu 
_____________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 2.punktu, 72.pantu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par publiskajiem pārskatiem”, 

„Likums par budžetu un finanšu vadību”  14.panta 3.daļa, 2012.gada 21.jūnija Jēkabpils  novada domes 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju 

ierosinājumiem, 

  

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2011.gadu (Pārskats pielikumā).  

2. Lietvedības nodaļai Publisko pārskatu par 2011.gadu  līdz 1.augustam:  

 2.1. publicēt pašvaldības mājas lapā. 

 2.2. iesniegt VARAM publicēšanai VARAM mājas lapā. 

            2.3. nosūtīt pagastu pārvaldēm, bibliotēkām. 

 

 

Lēmums Nr.244 

Par Noteikumu Nr.2/2012 „Jēkabpils  novada  iestāžu vadītāju iecelšanas amatā, iestāžu 

struktūrvienības vadītāju un iestāžu speciālistu pieņemšanas darbā” apstiprināšanu 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās deputāts G.Audzītis. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.apakšpunktu 41.panta 1. daļas  

2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 76.pantu, Darba likums 44. panta 7.daļa „Darba devējs informē 

darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, par brīvajām darba vietām uzņēmumā, kurās 

darbinieku var nodarbināt uz nenoteiktu laiku. Darba devējs informē darbinieku pārstāvjus par iespējām 

uzņēmumā nodarbināt darbiniekus uz noteiktu laiku, ja darbinieku pārstāvji šādu informāciju pieprasa”, 

ņemot vērā 2012.gada 21.jūnija Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem, 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

Apstiprināt Noteikums Nr.2/2012 „Jēkabpils  novada  iestāžu vadītāju iecelšanas amatā, iestāžu 

struktūrvienības vadītāju un iestāžu speciālistu pieņemšanas darbā” (pielikumā). 

 

 

 

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.06.2012. 

sēdes lēmumu Nr.244 (protokols Nr.10) 

 

Noteikumi Nr. 2/2012 „Jēkabpils  novada  iestāžu vadītāju iecelšanas amatā, 



iestāžu struktūrvienības vadītāju un iestāžu speciālistu 

pieņemšanas darbā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.apakšpunktu, 

41.pantu 1. daļas  2.punktu un  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 76.pantu, 

Darba likums 44.panta 7.daļa 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību kāda tiek organizēta Jēkabpils  novada pašvaldības  iestāžu vadītāju iecelšana 

amatā, iestāžu struktūrvienības vadītāju un iestāžu  speciālistu (izņemot fiziskā darba veicējus), 

pieņemšana darbā vakantajās amata vietās. 

2. Personāla atlasei izmanto šādus veidus:  

2.1. iekšējā atlase – notiek, izmantojot pašvaldības iestādēs jau strādājošos darbiniekus,  

2.2. ārējā atlase – kandidāti nāk no darba tirgus, jo esošo darbinieku kompetence nespēs nodrošināt 

prasības jaunajam amatam.  

3. Vakances izveidošanās uz amata vietu gadījumā, pašvaldības izpilddirektors, attiecīgās iestādes vadītājs 

sagatavo nepieciešamos nosacījumus vakantā amata pretendenta (turpmāk tekstā – Pretendents) 

piemērotības novērtēšanai, nosakot nepieciešamās kvalifikācijas un pieredzes prasības, ņemot vērā 

speciālos likumos un Profesiju klasifikatora noteiktās prasības, kā arī citus vērtēšanas kritērijus un  

personāla atlases veidu, ko saskaņo Pretendentu izvērtēšanas komisija.  

4. Domes izpilddirektors, iestādes vadītājs, personāla ārējai atlasei, nodrošina darba sludinājuma   

publicēšanu (darba devēja paziņojumu par brīvajām darba vietām) pašvaldības mājas lapā, izvieto 

iestādes telpās un pēc vajadzības  citos masu informācijas līdzekļos. 

5. Pretendentu piemērotības novērtēšanu un Pretendenta izvēli veic: 

5.1. iestāžu vadītāju Pretendentu izvērtēšanas komisiju ar rīkojumu izveido un vada novada pašvaldības 

priekšsēdētājs, pieaicinot pašvaldības izpilddirektoru, nozares galveno speciālistu, attiecīgās pagasta 

pārvaldes vadītāju un deputātus, attiecīgās sfēras komitejas vadītāju un deputātus, 

5.2. iestādes struktūrvienības vadītāju un iestāžu speciālistu Pretendentu izvērtēšanai iestādes vadītājs ar 

rīkojumu izveido un vada Pretendentu izvērtēšanas komisiju.    

6. Izveidotā komisija izskata pretendentu iesniegtos dokumentus bez pretendentu klātbūtnes un izlemj 

kurus pretendentus uzaicināt uz darba interviju. 

7. Pēc Pretendenta atzīšanas par atbilstošu vakantajam amatam: 

7.1. atbilstoši Pretendentu izvērtēšanas komisijas lēmumam, iestādes vadītāja Pretendentu izpilddirektors  

iesaka  apstiprināšanai domei, 

7.2. Pretendentu Jēkabpils novada pašvaldības  iestādes vadītāja amatā ieceļ Dome un darba līgumu 

slēdz pašvaldības izpilddirektors, 

7.3. atbilstoši Pretendentu izvērtēšanas komisijas lēmumam, ar Pretendentu iestādes  struktūrvienības 

vadītāja,  iestāžu speciālista amatam iestādes vadītājs slēdz darba līgumu, saskaņojot ar novada 

pašvaldības priekšsēdētāju, izpilddirektoru un attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. 

8. Ar Pretendentu slēdzamajā darba līgumā nosakāms pārbaudes termiņš trīs mēneši. 

 

 

 

Lēmums Nr.245 

Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītājas 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.§), 

 

Atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 



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

 

Ar 2012.gada 1.jūniju apstiprināt atbilstoši darbinieka novērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešalgu  

Rubenes pagasta pārvaldes vadītājai Ls 512.- ( pieci simti divpadsmit lati).  

 

 

Sēde slēgta plkst.12:50 

Nākamās komiteju sēdes notiek 2012.gada 19.jūlijā 

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