JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2012.gada 29.novembrī

Nr.15

Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēde atklāta plkst.11:05
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds
Erdlāns, 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, vecākā zemes lietu speciāliste Ingrīda
Feldmane, darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne, teritoriālās plānošanas
speciāliste Dzidra Nartiša, galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja
Elga Ūbele, pagastu pārvalžu vadītāji un pienākumu izpildītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris
Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Inga Kliģe, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava”
pārstāve Ilze Kalniņa.

Apstiprinātā darba kārtība:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Lēmuma
numurs

Lēmuma nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

405
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407
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410
411
412
413

10.

414

11.

415

12.

416

13.

417

Par Leimaņu pagasta padomes lēmuma atcelšanu
Par Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā ( Ābeļu pagasts)
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts)
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Priedaine 1”, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads pārdošanu izsolē
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Lauku ielā 3 -7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Meduslāses, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu
un nosacītās cenas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Birzes”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un
nosacītās cenas apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480020059,
apstiprināšanu
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41.
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Par zemes ierīcības projekta „Kliņģerītes”, Dignājas pagasts, kadastra
Nr.56520050023, apstiprināšanu
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada
Kalna pagasta Dubultu ciema teritorijā
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada
Zasas pagasta Liepu ciema teritorijā
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada
Rubenes pagasta Slates ciema teritorijā
Par īres tiesību piešķiršanu (Ābeļu pagasts)
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7.00 ha
platībā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 10.8 ha
platībā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 19.6 ha
platībā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.6 ha platībā,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
Par nedzīvojamo telpu „Kastaņi - 13, Dunavā, Dunavas pagastā nomu biedrībai
„Dzīves prasme”
Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Aldaunes ielā 1A, Brodi, Ābeļu
pagastā, Jēkabpils novadā
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Par Rubenes pamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada izglītības iestāžu pedagogiem
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
Par papildus līdzekļu piešķiršanu savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības
pakalpojumiem
Par naudas balvas piešķiršanu priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 17.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 17.09.2009.
saistošajos teikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
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bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Dunavas pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā (Rubenes pagasts)
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to
saistītās nokavējuma naudas dzēšanu (Ābeļu pagasts)
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim (Dunavas
pagasts)
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Lēmums Nr.405
Par Leimaņu pagasta padomes lēmuma atcelšanu
_________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz 1994. gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2007.gada 13.novembra Leimaņu pagasta padomes lēmumu Nr.9/3. „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu J.E.”.
2. Atcelt 2007.gada 21. novembrī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.17 starp Leimaņu
pagasta padomi un J.E.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.406
Par Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu
_________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz un Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos, Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2011.gada 10.oktobra Jēkabpils novada domes lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanos Ābeļu pagastā” 1.punktu (protokols Nr.14.,9.§).
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums Nr.407
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
_________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane
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Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Zasas pagasta Beļajevas zemnieku saimniecībai „Sarmītes”, reģistrācijas Nr.45404000570,
juridiskā adrese: „Sarmītes” Zasas pagasts, Jēkabpils novads zemes gabalu ar aptuveno platību 50.8 ha
zemes gabalā „Pagasts” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā uz 5 gadiem.
1. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
2. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.

Lēmums Nr.408
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
_________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt M.K. zemes nogabalu ar aptuveno platību 3.4 ha zemes gabalā „Centrs” Jēkabpils novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 gadiem.
2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.
Lēmums Nr.409
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
__________________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane
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Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Iznomāt Zasas pagasta zemnieku saimniecība „Grāviņi 1”, reģistrācijas Nr.45401020255, juridiskā
adrese: „Grāviņi” Zasas pagasts, Jēkabpils novads zemes gabalu ar aptuveno platību 5.5 ha zemes gabalā
„Pašvaldības zeme” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā uz 10 gadiem.
2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.

Lēmums Nr.410
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
_________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Iznomāt J.D. zemes gabalu ar aptuveno platību 3.1 ha zemes gabalā „Pagasta zeme” Jēkabpils novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 gadiem.
2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.
Lēmums Nr.411
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
(Ābeļu pagasts)
_____________________________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
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Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību – 0.08 ha.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai – 0.08 ha.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.412
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

(Ābeļu pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību – 0.14 ha.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai – 0.14 ha.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.413
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Priedaine 1”,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads pārdošanu izsolē
___________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un
Pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 2012.gada 15.novembra sēdes protokolu Nr.8,3.§,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Priedaine 1”, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā.
2. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam īpašumam
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3.
4.
5.
6.

„Priedaine 1”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.
Noteikt nekustamā īpašuma „Priedaine 1”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, sākumcenu (nosacītā cena)
LVL 2000.00 (divi tūkstoši lati un 00 santīmi).
Apstiprināt nekustamā „Priedaine 1”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, izsoles noteikumus (pielikumā).
Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
Lēmums Nr.414
Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa Lauku ielā 3 -7, Zasā, Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(Zasas pagastā)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5. punktu,
45.panta 3.daļu, Pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 2012.gada 15. novembra sēdes
protokolu Nr.8, 1.§,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - Lauku iela 3-7, Zasa,
Zasas pagasts, Jēkabpils novads, Zasas pagasts, kas sastāv no 717/11705 domājamās daļas
daudzdzīvokļu mājas un zemes, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3-7, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, nosacīto cenu LVL 1200.00 (viens tūkstotis divi simti lati un 00 santīmi).
3. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai rakstveidā piedāvāt pirkt
nekustamo īpašumu Lauku iela 3-7, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, īpašuma īrniekam M.R., un
viņas ģimenes locekļiem, par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.

Lēmums Nr.415
Par nekustamā īpašuma Meduslāses, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(Rubenes pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 3.daļu,
37. panta 1. daļas 4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā
īpašuma - zemes atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā
iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā”
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
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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.

Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Meduslāses”, Rubenes pagastā, Jēkabpils
novadā, Rubenes pagasta zemesgrāmatas nodalījums par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meduslāses”, Rubenes pagastā, Jēkabpils
novadā, nosacīto cenu LVL 2258.00 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi lati 00 santīmi).

Lēmums Nr.416
Par nekustamā īpašuma „Birzes”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(Rubenes pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1. punktu,
8.panta 3.daļu, 37. panta 1. daļas 4.punktu, 45.panta 5.daļas 1.punktu, Pašvaldības nekustamo īpašumu
novērtēšanas komisijas 2012.gada 15. novembra sēdes protokolu Nr.8, 2.§,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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.
2.
3.

Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Birzes”, Rubenes pagastā, Jēkabpils
novadā, kas sastāv no dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par brīvu cenu.
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birzes”, Rubenes pagastā, Jēkabpils
novadā, nosacīto cenu LVL 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti lati un 00 santīmi).
Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai rakstveidā piedāvāt pirkt
nekustamo īpašumu „Birzes”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, zemes „Mazstrautiņi”, Rubenes
pagastā, Jēkabpils novadāīpašniecei A.K., par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.

Lēmums Nr.417
Par zemes ierīcības projekta „Mežpalejas”,
Ābeļu pagasts, apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 55. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
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Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS –
nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, sadalīšanai,
saskaņā ar SIA „Latvijasmernieks.lv” Jēkabpils biroja izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, un piešķirt nosaukumu „Auziņi” zemes
gabalam 3.89 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), (pamatojoties uz 22.06.2012. savstarpēji
noslēgto pirkuma līgumu, zemes vienība tiks pievienota īpašumam „Auziņi”.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Auziņi”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabals 2.04 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Mežpalejas” sastāvā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.418
Par zemes ierīcības projekta „Kliņģerītes”,
Dignājas pagasts, apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 55. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kliņģerītes”, Dignājas pagasts, sadalīšanai
saskaņā ar SIA „DL Dati” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kliņģerītes”, Dignājas pagasts, piešķirot nosaukumu „Cielaviņas 1”,
zemes gabalu 9.9 ha platībā (Nr.4 zemes ierīcības projektā) un zemes gabalu 6.8 ha platībā (Nr.5 zemes
ierīcības projektā);
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Cielaviņas 1”, Dignājas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabals 9.3 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), zemes gabals 6.6 ha platībā (Nr.2 zemes
ierīcības projektā) un zemes gabals 10.7 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma
„Kliņģerītes” sastāvā.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 9.3 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā);
6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība:
a. zemes gabalam 6.6 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā);
b. zemes gabalam 10.7 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā)
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Lēmums Nr.419
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu
Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciema teritorijā
________________________________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu
Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus
un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Jēkabpils novada Kalna
pagasta Dubultu ciema administratīvajā teritorijā nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības iestāde Kalna
pagasta pārvalde.
2. Pakalpojumi ir:
2.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši Latvijas
Republikas un ES normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, dzeramā ūdens
piegādes pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājam nodrošināšana;
2.2. kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu
savākšana specializētajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs un, atbilstoši Latvijas Republikas un ES
normatīvajos aktos paredzētajām notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām, novada attīrītos notekūdeņus
līdz ūdenstilpnei;
2.3. nodrošina iedzīvotājiem pieslēguma iespējas centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai.
3. Pakalpojumu tarifus nosaka Jēkabpils novada dome. Kalna pagasta pārvalde ir atbildīga par
pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes lēmuma brīdī Kalna pagasta
administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2011.gada 26.maija Jēkabpils novada
pašvaldības lēmumu (sēdes protokols Nr.7,28.§).
Lēmums Nr.420
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu
Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciema teritorijā
_______________________________________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu
Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus un
ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,
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Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Jēkabpils novada Zasas
pagasta Liepu ciema administratīvajā teritorijā nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības iestāde Zasas
pagasta pārvalde.
2. Pakalpojumi ir:
2.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši Latvijas
Republikas un ES normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, dzeramā ūdens
piegādes pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājam nodrošināšana;
2.2. kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu
savākšana specializētajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs un, atbilstoši Latvijas Republikas un ES
normatīvajos aktos paredzētajām notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām, novada attīrītos notekūdeņus
līdz ūdenstilpnei;
2.3. nodrošina iedzīvotājiem pieslēguma iespējas centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai.
3. Pakalpojumu tarifus nosaka Jēkabpils novada dome. Zasas pagasta pārvalde ir atbildīga par
pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes lēmuma brīdī Zasas pagasta
administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2011.gada 26.maija Jēkabpils novada
pašvaldības lēmumu (sēdes protokols Nr.7.28.§).

Lēmums Nr.421
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu
Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciema teritorijā
_______________________________________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu
Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus
un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Jēkabpils novada
Rubenes pagasta Slates ciema administratīvajā teritorijā nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības iestāde
Rubenes pagasta pārvalde.
2. Pakalpojumi ir:
2.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši Latvijas
Republikas un ES normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, dzeramā ūdens
piegādes pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājam nodrošināšana;
2.2. kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu
savākšana specializētajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs un, atbilstoši Latvijas Republikas un ES
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normatīvajos aktos paredzētajām notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām, novada attīrītos notekūdeņus
līdz ūdenstilpnei;
2.3. nodrošina iedzīvotājiem pieslēguma iespējas centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai.
3. Pakalpojumu tarifus nosaka Jēkabpils novada dome. Rubenes pagasta pārvalde ir atbildīga par
pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes lēmuma brīdī Rubenes pagasta
administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2011.gada 26.maija Jēkabpils novada
pašvaldības lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 28.§).
Lēmums Nr.422
Par īres tiesību piešķiršanu
(Ābeļu pagasts)
___________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.423
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7.00 ha platībā
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a.
apakšpunktu, 41. pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu” 2.9.punktu, Jēkabpils novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.6, 20§ „Par Jēkabpils novada
pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu” un Jēkabpils novada
pašvaldības izsoles komisijas 14.11.2012. izsoles protokolu Nr.4 un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7.00 ha platībā,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem Zasas pagasta G.Rāviņa zemnieku
saimniecība „Raiņi”, VRNr. 45404005686, juridiskā adrese „Aloti”, Zasas pagasts, Jēkabpils novadā.
2. Apstiprināt zemesgabala 7.00 ha platībā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 3.1% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7.00 ha platībā Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar Zasas pagasta G.Rāviņa zemnieku saimniecība „Raiņi”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.424
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 10.8 ha
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Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a.
apakšpunktu, 41. pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu” 2.9.punktu, Jēkabpils novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.6,20§ „Par Jēkabpils novada
pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu”, Jēkabpils novada
pašvaldības izsoles komisijas 14.11.2012. izsoles protokolu Nr.1 un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 10.8 ha platībā
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem Zasas pagasta I.Kalniņa zemnieku
saimniecība „BĒRZI”, VRNr. 45401015644, juridiskā adrese „Bērzi”, Bērzone, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads.
2. Apstiprināt zemesgabala 10.8 ha platībā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 15.5% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 10.8 ha platībā Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar Zasas pagasta I.Kalniņa zemnieku saimniecība „BĒRZI”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.425
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 19.6 ha platībā
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a.
apakšpunktu, 41. pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu” 2.9.punktu, Jēkabpils novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.6, 20§ „Par Jēkabpils novada
pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu”, Jēkabpils novada
pašvaldības izsoles komisijas 14.11.2012. izsoles protokolu Nr.2 un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 19.6 ha platībā
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem Zasas pagasta I.Kalniņa zemnieku
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saimniecība „BĒRZI”, VRNr. 45401015644, juridiskā adrese „Bērzi”, Bērzone, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads.
2. Apstiprināt zemesgabala 19.6 ha platībā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 20.1% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 19.6 ha platībā Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar Zasas pagasta I.Kalniņa zemnieku saimniecība „BĒRZI”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļai.
Lēmums Nr.426
Par Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.6 ha platībā
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a.
apakšpunktu, 41. pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu” 2.9.punktu, Jēkabpils novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.6, 20§ „Par Jēkabpils novada
pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu”, Jēkabpils novada
pašvaldības izsoles komisijas 14.11.2012. izsoles protokolu Nr.3 un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 Jēkabpils novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.60 ha platībā
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem Zasas pagasta I.Kalniņa zemnieku
saimniecība „BĒRZI”, VRNr. 45401015644, juridiskā adrese „Bērzi”, Bērzone, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads.
2. Apstiprināt zemesgabala 3.60 ha platībā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 20.1% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.60 ha platībā Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar Zasas pagasta I.Kalniņa zemnieku saimniecība „BĒRZI”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.427
Par nedzīvojamo telpu „Kastaņi - 13, Dunavā, Dunavas pagastā nomu
biedrībai „Dzīves prasme”
(biedrība „Dzīves prasme”, reģ.Nr.40008176993)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne,
Ņemot vērā konstatētos faktus, minētos apsvērumus, 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 1.nodaļas 4.2.punktu,
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Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Iznomāt biedrībai „Dzīves prasme”, reģ.Nr.40008176993, nedzīvojamās telpas Nr.2; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8;
nekustamajā īpašumā „Kastaņi 13”, Dunavas pagastā Jēkabpils novadā, 71,2 kv.m. platībā, biedrības
vajadzībām, uz 7 (septiņiem) gadiem, saskaņā ar Ēku un izbūvju tehnisko pasi Nr. 6918 telpu
raksturojumu Pielikums Nr.1 :
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telpas nosaukums
Telpa Nr.2
Telpa Nr.1
Telpa Nr.2
Telpa Nr.3
Telpa Nr.4
Telpa Nr.5
Telpa Nr.7
Telpa Nr.8
Kopā:

Platība Kv.m.
10,4
11,3
18,4
10,9
8,4
8,2
1,0
2,6
71,2

2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 5.00 Ls bez PVN gadā.
3. Biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad telpas tiek
nodotas apakšnomā vai tiek izmantotas komercdarbībai, saskaņojot ar pagasta pārvaldi un noslēdzot
papildus vienošanos, kad maksa par komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar Jēkabpils novada domes
apstiprinātajiem tarifiem tiek noteikta proporcionāli aizņemtajai platībai un izmantotajam laikam.
4. Pilnvarot Dunavas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību
„Dzīves prasme”, reģ.Nr.400081769935.
5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.

Lēmums Nr.428
Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Aldaunes ielā 1A, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā
_____________________________________________________________________
A.Vanags, I.Tumanova
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 14. punktu,
Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9., pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta
pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 1.panta 21.punktam, 13.panta pirmo un piekto daļu, 16.panta
pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, 30.panta sesto daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
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Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS –
nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot P.T., novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas un viena mēneša laikā no šī lēmuma
spēkā stāšanās dienas nojaukt patvaļīgi uzbūvēto pirti daudzdzīvokļu mājas Aldaunes ielā 1A, Brodi, Ābeļu
pagasts, Jēkabpils novads, pagraba telpā, atjaunot telpas iepriekšējo stāvokli.
2. Lēmuma izpildes kontroli veic Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde sadarbībā ar Krustpils
novada Būvvaldi.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.429
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
_____________________________________________________
E.Meņķis
Pamatojoties uz Administratīvās komisijas locekles Ritas Ušackas 25.10.2012. iesniegumu Nr.224/1491, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 23.07.2009. sēdes protokols Nr.3, 21.§ „Par administratīvās komisijas izveidošanu”,
20.08.2009. sēdes protokols Nr.5, 39.§ „Par Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas nolikuma
apstiprināšanu” un ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Atbrīvot no Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem Ritu Ušacku
ar 2012.gada 30.novembri.
2. Ievēlēt Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijā par komisijas locekli Ingrīdu Irbi ar
2012.gada 1.decembri.
3. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 30.novembrī.

Lēmums Nr.430
Par Rubenes pamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
_____________________________________________________
U.Auzāns, E.Ūbele
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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:
17

1. Mainīt Rubenes pamatskolas nosaukumu uz Rubeņu pamatskola ar 2013. gada 1. janvāri.
2. Rubeņu pamatskolas direktorei domes lēmumu par skolas nosaukuma maiņu 10 dienu laikā iesniegt
Izglītības iestāžu reģistrā, kā arī informēt sadarbības partnerus par skolas nosaukuma maiņu.
3. Apstiprināt Rubeņu pamatskolas nolikumu.

Lēmums Nr.431
Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada izglītības iestāžu pedagogiem
__________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumu, apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010.gada sēdes lēmumu (protokols
Nr.16, 9.§) 53.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Inga
Martinova), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu Ls 100 (viens simts latus) apmērā par sasniegumiem kvalitatīva izglītības
procesa nodrošināšanā un labiem mācību rezultātiem par pilnu pedagoģisko slodzi un pilnu nostrādātu gadu.
2. Naudas balvu par nepilnu slodzi un nepilnu nostrādāto laiku aprēķināt proporcionāli tarificētajām
stundām un nostrādātajam laikam.
3. Līdzekļus naudas balvu izmaksai, pamatojoties uz aprēķinu tabulu Ls 9285,66 (deviņi tūkstoši divi
simti astoņdesmit pieci lati 66 santīmi) piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un sadalīt sekojoši:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izglītības iestādes nosaukums

Summa Ls

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Zasas vidusskola

1582.15
990.24
1469.23
874.83
2093.40
2275,81

4. Uzdot skolu direktoriem izdot rīkojumu par naudas balvas saņemšanas pamatojumu.
5. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.

Lēmums Nr.432
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
______________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
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Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas 23.10.2012. rīkojumu Nr.373,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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. Piešķirtos līdzekļus Ls 620 (seši simti divdesmit lati) mācību literatūras iegādei sadalīt sekojoši:
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Zasas vidusskola

Skolēnu
Summa Ls
skaits uz
01.09.2012.
96
146.00
28
43.00
46
70.00
28
43.00
75
114.00
134
204.00

2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.

Lēmums Nr.433
Par papildus līdzekļu piešķiršanu savstarpējo
norēķinu veikšanai par izglītības pakalpojumiem
______________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 izglītības savstarpējo norēķinu veikšanai nepieciešamos līdzekļus Ls 14654.00 (četrpadsmit
tūkstoši seši simti piecdesmit četri lati) tai skaitā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 6654.00
(seši tūkstoši seši simti piecdesmit četri lati) un Ls 8000.00 (astoņi tūkstoši lati) no nesadalītā gada
atlikuma.
2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.

Lēmums Nr.434
Par naudas balvas piešķiršanu priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim
______________________________________________________
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A.Raginska, J.Subatiņš
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta
4.daļas 5.punktu; likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010.gada
sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 9.§) 53.punktu un par ieguldījumu ERAF projekta „Velo–gājēju celiņa
izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā” vadīšanā un dalību citos projektos bez atlīdzības un
ņemot vērā 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
NEPIEDALĀS – 1 balss (Edvīns Meņķis) Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim piešķirt naudas balvu Ls
200,00 (divi simti lati).

Lēmums Nr.435
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17
„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
_____________________________________________________
R.Rubina, I.Tumanova
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldība ir tiesīga
izmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta citus pabalstus, ja apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešā un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.
punktu, 41. panta 1. punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1 pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Jēkabpils
novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts).
2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus rakstveidā un
elektroniskā veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 29.11.2012.
Sēdes lēmumam Nr.435 (protokols Nr.15)
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
29.11.2012. sēdes lēmumu Nr.435 (protokols Nr.15).
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Jēkabpils novada domes
2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.17
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, likuma „Par
pašvaldībām” 41. panta 1. punktu, 43.panta trešo daļu
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādu grozījumus:
1. Izslēgt saistošo noteikumu 2.4 apakšpunktu.
2. Izslēgt saistošo noteikumu VI. nodaļu.
3. Izslēgt saistošo noteikumu 7.1.1 apakšpunktu.
4. Izslēgt saistošo noteikumu 14.4. apakšpunktu.
PIELIKUMS Nr.2
Jēkabpils novada domes 29.11.2012.
Sēdes lēmumam Nr.435 (protokols Nr.15)
Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes
2012.gada 29.novembra saistošiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
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:
1) Pamatojoties uz 29.05.2012. MK noteikumi Nr.366 "Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", personas,
kurām ir spēkā esošs trūcīgas ģimenes (personas) statuss, saņem atvieglojumus
pilnā apmērā par ārstēšanos stacionārā.
2) Skolas vecuma bērni saņem cita veida palīdzību skolas piederumu
iegādei, skolas grāmatas nav nepieciešams iegādāties, jo to iegādi izglītības
iestādēs nodrošina pašvaldība.
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2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie
noteikumi:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa noteic,
ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta citus pabalstus,
ja apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts.
Ņemot vērā to, ka finansiālā situācija nav uzlabojusies, nav iespējas saglabāt
1.1.punktā minētos sociālos pabalstus.
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet
pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļa.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – nodrošināt Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļas prasības izpildi atbilstoši
pašvaldības pamatbudžetam.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem
nosacījumiem:
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības
budžetu:
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.1. 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.
5.1. 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.
6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo
noteikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta darbinieki; konsultācijas ar
privātpersonām nav veiktas.
6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas
lapā;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi nav
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saņemti.

Lēmums Nr.436
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18
„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
apstiprināšanu
_____________________________________________________
R.Rubina
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldība ir tiesīga
izmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta citus pabalstus, ja apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 15.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešā un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.
punktu, 41. panta 1. punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1 pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Artūrs Akmens, 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 Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Jēkabpils
novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts).
3. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus rakstveidā un
elektroniskā veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 29.11.2012.
Sēdes lēmumam Nr.436 (protokols Nr.15)
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
29.11.2012. sēdes lēmumu Nr.436 (protokols Nr.15).

Jēkabpils novada domes
2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.18
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. punktu,
43.panta trešo daļu
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādu grozījumus:
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1. Izslēgt saistošo noteikumu 3.5.5 apakšpunktu.
2. Izteikt saistošo noteikumu 6.4. punktu šādā redakcijā:
„6.4. Saistošo noteikumu 3.1.2., 3.4.1., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkts stājas spēkā 2012.gada
30.decembrī.”

PIELIKUMS Nr.2
Jēkabpils novada domes 29.11.2012.
Sēdes lēmumam Nr.436 (protokols Nr.15)
Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes
2012.gada 29.novembra saistošiem noteikumiem Nr.18
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
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:
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi,
paredz:

2. Īss projekta satura
izklāsts

1) 3.5.5.apakšpunkts – apbedīšanas pabalsts trūcīgai personai, kas uzņēmusies
mirušā cilvēka apbedīšanu, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā
nodrošinājuma pabalstu LVL 70,00.
1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie
noteikumi:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa noteic, ka
pašvaldība ir tiesīga izmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta citus pabalstus, ja
apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts.
Ņemot vērā to, ka finansiālā situācija nav uzlabojusies, nav iespējas saglabāt
1.1.punktā minētos pabalstus līdzšinējā apmērā.
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums
izstrādāt saistošos noteikumus:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļa.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – nodrošināt Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļas prasības izpildi atbilstoši
pašvaldības pamatbudžetam.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem
nosacījumiem:
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu būtība:
1. Izslēgt apbedīšanas pabalstu trūcīgai personai, kas uzņēmusies mirušā
cilvēka apbedīšanu, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā
nodrošinājuma pabalstu.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības
budžetu:
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.1. 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.
5.1. 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.
6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu
izstrādes procesā – Sociālā dienesta klienti;
6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas
lapā
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi. Nav
saņemti.

Lēmums Nr.437
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.438
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
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Lēmums Nr.439
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.440
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.441
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.442
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.443
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.444
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Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.445
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.446
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.447
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.448
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.449
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa
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Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.450
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.451
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.452
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.453
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.454
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
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Lēmums Nr.455
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.456
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.457
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.458
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.459
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.460
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)
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_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.461
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.462
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.463
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.464
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.465
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
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Lēmums Nr.466
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.467
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.468
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Rubenes pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.469
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
(Ābeļu pagasts)

_____________________________________________________________________
B.Vaivode, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.470
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
(Dunavas pagasts)

_____________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Nākamās komiteju sēdes notiek 2012.gada 13.decembrī
Nākamā domes sēde notiek 2012.gada 20.decembrī plkst.11:00
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