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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
2013.gada 24.janvārī  Nr.1 
                                                
 
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, 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, teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša,  galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, Izglītības 
un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele, sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina, pagastu pārvalžu vadītāji 
un pienākumu izpildītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons 
Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa un laikraksta 
„Jaunais Vēstnesis” pārstāve Māra Grīnberga. Lauku attīstības speciāliste Ina Sēle un zemes īpašnieks Juris 
Miezītis uz kura zemes atrodas dzīvojamā ēka „Ošugravas”. 
 
Sēdē nepiedalās: deputāte  Dzidra Jakovicka – attaisnotu iemeslu dēļ. 
 
 
Apstiprinātā darba kārtība: 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 
Lauku attīstības speciālistes ziņojums 
 
Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 
Lēmuma nosaukums 

1 1 Par zemes ierīcības projekta „Lazdāni”, Dunavas pagasts, apstiprināšanu 
2 2 Par zemes ierīcības projekta „Plikšas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu  
3 3 Par zemes nomu Kalna pagastā Jēkabpils novadā  
4 4 Par īres tiesību piešķiršanu  
5 5 Par īres tiesību piešķiršanu  
6 6 Par īres tiesību piešķiršanu  
7 7 Par nekustama īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā  
8 8 Par zemes nomu Rubenes pagastā Jēkabpils novadā 
9 9 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Kalna pagastā) 

10 10 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Rubenes pagastā) 
11 11 Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Dunavas pagasts) 

12 12 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Leimaņu pagasts) 
13 13 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalna pagasts) 
14 14 Par Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā Kalna 
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pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
15 15 Par Valsts rezerves fonda  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 6.4 ha platībā Kalna 

pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
16 16 Par Valsts rezerves fonda  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.36 ha platībā un 1.8 

ha platībā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
17 17 Par Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.3 ha platībā Rubenes 

pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
18 18 Par Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā Rubenes 

pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
19 19 Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
20 20 Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
21 21 Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
22 22 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Bebris”) 

23 23 Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Doblejas”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads atsavināšanu  

24 24 Par dzīvojamās mājas „Ošugravas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, būves 
nojaukšanu un izslēgšanu no bilances 

25 25 Par projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna 
pagasta Dubultu ciemā” iesniegumu Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 
2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

26 26 Par projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu 
ciemā” iesniegumu Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada 
finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

27 27 Par projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes  pagasta Slates ciemā” iesniegumu 
Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas 
perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

28 28 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” 
rekultivācija” (nr.56828/856/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/009 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

29 29 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalna pagasta atkritumu izgāztuves „Starenieki” 
rekultivācija” (nr.56668/850/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/008 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

30 30 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” 
rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā” (nr.56648/844/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 
F1./12/IPIA/VARAM/003 priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

31 31 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” 
rekultivācija Jēkabpils novada Zasas pagastā” (nr.56988/870/PPV) 
Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002 priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

32 32 Par grozījumiem Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā 
33 33 Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva 

papildināšanu 
34 34 Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gaida!” – 2013. 

nolikuma apstiprināšanu 
35 35 Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim (Rubenes 

pagasts) 
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36 36 Par atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu (Ābeļu pagasts)  
37 37 Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūdenszīmes” 

(reģ.Nr.50008116341) EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursos 
38 38 Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības 

programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu 
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalīšanu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam 

39 39 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalīšanu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam 

40 40 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no piecu gadu 
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2013.gada 1.janvāra līdz 
2013.gada 31.augustam 

41 41 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

42 42 Par jauniešu deju kolektīva „Solis” iesniegumu 
43 43 Par Dignājas evanģēliski luteriskās draudzes iesniegumu 
44 44 Par Ābeļu pamatskolas pusdienu cenu 
45 45 Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai (J.Urtāns) 
46 46 Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”  
47 47 Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.17 

„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu 

48 48 Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.18 
„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2019.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

49 49 Par saistošo noteikumu Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013.un 2014.gadā 
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

50 50 Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 
2013.gadam” apstiprināšanu 

51 51 Par saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 
2013.gadam” apstiprināšanu 

52 52 Par Zasas vidusskolas attīstības plāna 2013. – 2015. gadam apstiprināšanu 
53 53 Par vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanos 

 
 

Lēmums Nr.1 
Par zemes ierīcības projekta „Lazdāni”, Dunavas pagasts, apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
9.pantu un  Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
55. punktu,  
 
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 
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Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lazdāni”, Dunavas pagasts, sadalīšanai 
saskaņā ar SIA „DL Dati” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lazdāni”, Dunavas pagasts, piešķirot nosaukumu „Dzērves 1”, zemes 
gabalu 7.2 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Dzērves 1”, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes gabals 15.9 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Lazdāni” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 15.9 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā). 
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 
Lēmums Nr.2 

Par zemes ierīcības projekta „Plikšas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu 
___________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
9.pantu un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
55. punktu,  

 
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 Jēkabpils novada pašvaldības izdoto 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.487 „Par zemes ierīcības 

projekta „Plikšas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu”; 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Plikšas”, Rubenes pagasts, zemes vienības 

sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL Dati” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Plikšas”, Rubenes pagasts, piešķirot nosaukumu „Jaunplikšas”, zemes 

gabalu 16.7 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā); 
4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaunplikšas”, Rubenes pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
5. Zemes gabals 1.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Plikšas” sastāvā. 
6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 1.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā); 
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

Lēmums Nr.3 
Par zemes nomu Kalna pagastā Jēkabpils novadā 

_______________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, likuma „Par 
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pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 22.11.2012.gada VARAM skaidrojumu un 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.D., Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV 5220, lauksaimnieciskai izmantošanai zemes 
gabalu ar platību 3.3 ha. 

2. Zemes gabalus iznomāt bez apbūves tiesībām, nomas līgumā paredzot pašvaldībai tiesības vienpusēji 
atteikties no zemes nomas līguma pēc tam, kad tiks pieņemts Zemes pārvaldības likums, bet ne ilgāk kā 
3 gadus. 

3. Noteikt nomas maksu - 3 % (trīs procenti) no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 
4. Uzdot Kalna 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.4 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

____________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
Lēmums Nr.5 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 

______________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.6 
Par īres tiesību piešķiršanu 

(Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.7 
Par nekustama īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā 

(Ābeļu pagasts) 

___________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 
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Ņemot vēra 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes 
lēmumu (protokols Nr.6,18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustama 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, Ministru kabineta 2006.gada 20.junija noteikumiem Nr.496 „Nekustama 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, 

 
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. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Smilgu iela 26”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads, atdalot vienu zemes vienību - 4.2 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai, piešķirt nosaukumu Kliģi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 
3.  Noteikt īpašumam Kliģi, Ābeļu pagasts, zemes lietošanas mērķi- 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Smilgu iela 26” Ābeļu pagasts, kas sastāv no zemes gabala 0.5 

ha platībā, zemes lietošanas mērķi – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 

 

 

Lēmums Nr.8 
Par zemes nomu Rubenes pagastā Jēkabpils novadā 

___________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 
3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.; 
7.2. punktu, 
 
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 biedrības „Ūdenszīmes” (valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece), reģistrācijas Nr.50008116341, 
juridiskā adrese: „Mežmāras”, Rubenes pagasts, zemes nogabalu ar aptuveno platību 1.5 ha zemes gabalā 
„Kaldabruņas skola” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā uz 12 gadiem. 

2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. 
 

 

   

Lēmums Nr.9 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Kalna pagastā) 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 
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Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas 
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6, 18.§) 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (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. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 4.21 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 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 mērķa. 

2. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 0.9381 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas 
mērķi 1005 - atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve. 

3. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 5.8 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas 
mērķi 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 0.1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas 
mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

5. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 5.8 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas 
mērķi 0401 - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

6. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 0.4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas 
mērķi 0701 – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve- 0.3ha platībā un piešķirt nekustamā 
īpašuma lietošanas papildmērķi 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā – 0.1 ha. 

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

Lēmums Nr.10 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

( Rubenes pagastā) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas 
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6, 18.§)  

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
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Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 2.0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas 
mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

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

Lēmums Nr.11 
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 

(Dunavas pagasts) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 4; 4.1.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. Apbūvētais zemes gabals – 0.9 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
zemes vienībai - 0.9 ha. 

3. Apbūvētais zemes gabals – 1.94 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 

4. Apstiprināt nosaukumu un adresi Vecā Ūdeļu ferma, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5216, 
zemes vienībai. 

5. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
zemes vienībai - 1.94 ha. 

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

 

Lēmums Nr.12 
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

(Leimaņu pagasts) 

____________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21daļu. 

 
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 
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Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības: platība 4.3 ha; platība 10.3 ha; platība 12.0 ha; platība 
2.6 ha; platība 12.9 ha. 

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

3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 

 
Lēmums Nr.13 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Kalna pagasts) 

_______________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21daļu.  

 
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. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības: platība 0.11 ha; platība 3.0 ha; platība 0.7 ha; platība 4.2 
ha. 

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

3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
Lēmums Nr.14 

Par Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā Kalna pagastā, 
Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 

 ____________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
 Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. 
apakšpunktu, 41. pantu, 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 21.01.2013. 
izsoles protokolu Nr.1.2. 
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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. Apstiprināt Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem STRAUMĪTES, Kalna pagasta Mistera-Mistra 
zemnieku saimniecība, Reģ. Nr.45401012436, juridiskā adrese „Mūsmājas”, Kalna pagasts, Jēkabpils 
novads, LV 5220. 

2. Apstiprināt zemesgabala 3.0 ha platībā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 3.1% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā, Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar STRAUMĪTES, Kalna pagasta Mistera-Mistra zemnieku 
saimniecība. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai. 
 

 
Lēmums Nr.15 

Par Valsts rezerves fonda  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 6.4 ha platībā  
Kalna pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
 ____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

 Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. 
apakšpunktu, 41. pantu, 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 21.01.2013. 
izsoles protokolu Nr.1.1. 
 

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. Apstiprināt Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 6.4 ha platībā, Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem SIA „ADONĪDS” Reģ. Nr.58503009844, 
juridiskā adrese Īles iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV 3701. 

2. Apstiprināt zemesgabala 6.4 ha platībā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 3.1% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 6.4 ha platībā, Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar SIA „ADONĪDS”. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai. 
 

 
Lēmums Nr.16 

Par Valsts rezerves fonda  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.36 ha platībā un 1.8 ha platībā, 
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Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
 _________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

 Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. 
apakšpunktu, 41. pantu, 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 21.01.2013. 
izsoles protokolu Nr.1.4. 
 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, 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 - pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.36 ha platībā un 1.8 ha 
platībā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem ZEMZARI, Rubenes pagasta 
E.Meņķa zemnieku saimniecība, Reģ. Nr.45401014687, juridiskā adrese „Zemzari”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads LV 5229. 

2. Apstiprināt zemesgabala 2.36 ha platībā un 1.8 ha platībā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 
nomas cenu 3.1% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 

3. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.36 ha platībā un 
1.8 ha platībā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar ZEMZARI, Rubenes pagasta E.Meņķa 
zemnieku saimniecību. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai. 
 

Lēmums Nr.17 
Par Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.3 ha platībā, Rubenes pagastā, 

Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
 ___________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

 Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. 
apakšpunktu, 41. pantu, 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 21.01.2013. 
izsoles protokolu Nr.1.5. 
 

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. Apstiprināt Valsts rezerves fonda  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.3 ha platībā, Rubenes 
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pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem SIA „Jumīši” Reģ. Nr.45403015348, juridiskā 
adrese „Indrāni”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads LV 5229. 

2. Apstiprināt zemesgabala 3.0 ha platībā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 3.1% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 

3. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.3 ha platībā, 
Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar SIA „Jumīši”. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai. 
 

Lēmums Nr.18 
Par Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā,  

Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu 
 _________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

 Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. 
apakšpunktu, 41. pantu, 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 21.01.2013. 
izsoles protokolu Nr.1.3. 
 

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. Apstiprināt Valsts rezerves fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha platībā, Rubenes 
pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem I.G., Rubenes pagasts, Jēkabpils novads LV 
5229. 

2. Apstiprināt zemesgabala 3.0 ha platībā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā nomas cenu 3.1% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 

3. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldei noslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3.0 ha, Rubenes 
pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu ar I.G. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai. 
 

Lēmums Nr.19 
Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu 
„Medību likums” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi”,  
 
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, 
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar mednieku kolektīvu „Dignāja”, tās 
vadītāja Anda Bikaunieka personā, par zemes gabala 13.6 ha platībā, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novada, medību tiesību 
izmantošanu. 
 

Lēmums Nr.20 
Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā „Banderi”,  
Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 

_____________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu 
„Medību likums” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi”,  
 
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: 
 

Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar mednieku kolektīvu „Lāsīte”, tās 
pilnvarotās personas Aivara Daģa personā, par zemes gabala 4.6 ha platībā, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novada, medību tiesību 
izmantošanu. 
 

 

Lēmums Nr.21 
Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā „Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
_________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, likumu „Medību likums” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi”,  
 
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: 
 

Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar mednieku kolektīvu „Dignāja”, tās 
vadītāja Anda Bikaunieka personā, par zemes gabala 1.39 ha platībā, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novada, medību tiesību izmantošanu. 
 

 

Lēmums Nr.22 
Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Bebris”) 

___________________________________________________________ 
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A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta 
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumi Nr.760 „Medību noteikumi” un  likumu „Medību 
likums”, 
 
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: 
 

Atļaut Ābeļu   pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Mednieku klubu „Bebris”, 
reģistrācijas Nr.40008098114, juridiskā adrese: Siliņu iela 34, Jēkabpils,   par medību tiesību izmantošanu 
uz sekojošiem zemes gabaliem (saskaņā ar Pielikumu): 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Mālaines 1”, Ābeļu pagasts, 2.02 ha; 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Lindmales”, Ābeļu pagasts, 11.88 ha; 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Ozolbirzes”, Ābeļu pagasts, 5.2 ha. 
 

 

 
 

Lēmums Nr.23 
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Doblejas”, 

Zasas pagasts, Jēkabpils novads atsavināšanu 
_________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,  
 
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. Nodot atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošo soli, Jēkabpils novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Doblejas”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai organizēt nekustamā 
īpašuma „Doblejas”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, novērtēšanu tirgus cenās. 

3. Uzdot Pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma 
„Doblejas”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanas sākumcenu. 

4. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai iesniegt uz domes sēdi 
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Doblejas”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, izsoles noteikumus.  

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

 

 
Lēmums Nr.24 

Par dzīvojamās mājas „Ošugravas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, būves nojaukšanu un 
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izslēgšanu no bilances 
______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo daļu, 
Būvniecības likuma 31.panta pirmo un piekto daļu, kā arī būvinženiera A.Barkāna 04.03.2011. apsekošanas 
atzinumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 
PRET – 2 balsis (Ināra Blumberga, Aldis Jasis), ATTURAS – 1 balss (Ilgvars Prodišķis), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 

1. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai, veikt ēkas „Ošugravas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā, būves nojaukšanu un izslēgšanu no bilances. 

2. Noslēgt vienošanos ar zemes īpašnieku J.M. par ēkas norobežošanu, nojaukšanu, izslēgšanu no 
valsts kadastra un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā, izsniedzot pilnvarojumu minēto darbu 
izpildei. 

3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei kontrolēt dzīvojamās mājas „Ošugravas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā, būves nojaukšanu un izslēgšanu no kadastra. 
 

 

 
Lēmums Nr.25 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu 
ciemā” iesniegumu Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu 

plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska, A.Vanags 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 
28.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” un 2013.gada 17.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
un finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
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. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
 

Rādītāji  Ls 
Finansējums kopā  124 834.79 
t.sk. Attiecināmās izmaksas 103 169.25 
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Projekta iesniedzēja budžets/kredīts  
Pašvaldības budžets/kredīts 15 475.39 
KF / ERAF finansējums 87 693.86 
Citas (norādīt) 0.00 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 21 665.54 
 

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: 

• 300 m ūdensvada rekonstrukcija; 
•     1 gab. Urbuma tamponāža 
Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai ; 
• 130 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija 
Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai: 

• 450 pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve 
• 1 gab. NAI rekonstrukcija 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu15 475.39 lati, kas 
sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
87 693.86 lati. 

4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānoto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

5. Pašvaldības iestādei „Kalna pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” 
Latvijas Republikas Vides ministrijas izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  

6. Uzdot Kalna  pagasta pārvaldei rīkoties 5.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 
6.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 
6.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 
6.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei un 
projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 
6.4. Kalna pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 
izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. 
6.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam. 

7. Nodrošināt Ls 124 834.79 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto procentu likmi. 

8. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.  
 

 

Lēmums Nr.26 
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta 

Liepu ciemā” iesniegumu Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu 
plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska, A.Vanags 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības 
pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 
28.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” un 2013.gada 17.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
un finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
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. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
Rādītāji  Ls 
Finansējums kopā  88 798.05 
t.sk. Attiecināmās izmaksas 73 386.82 
Projekta iesniedzēja budžets/kredīts  
Pašvaldības budžets/kredīts 11 008.03 
KF / ERAF finansējums 62 378.79 
Citas (norādīt) 0.00 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 15411.23 
 

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: 
1019 m ūdensvada rekonstrukcija; 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 11 008.03 lati, kas 
sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
62 378.79 lati. 

4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānoto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

5. Pašvaldības iestādei „Zasas pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Zasas  pagasta Liepu ciemā” Latvijas Republikas Vides 
ministrijas izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  

6. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei rīkoties 5.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 
6.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 
6.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 
6.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei un 
projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 
6.4. Zasas pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 
izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. 
6.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam. 

7. Nodrošināt Ls 88 798.05 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto procentu likmi. 

8. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.  
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Lēmums Nr.27 
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes  pagasta 

Slates ciemā” iesniegumu Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu 
plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
____________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska, A.Vanags 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības 
pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 
28.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” un 2013.gada 17.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
un finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
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. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
Rādītāji Ls 

Finansējums kopā 100 414.34 
t.sk. Attiecināmās izmaksas 82 987.06 

Projekta iesniedzēja budžets/kredīts  
Pašvaldības budžets/kredīts 12448.06 

KF / ERAF finansējums 70 539.00 
Citas (norādīt) 0.00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 17 427.28 
 

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: 

• 255 m ūdensvada jaunbūve  
• 423 m kanalizācijas kolektora jaunbūve 
• 1 KSS jaunbūve 
• 100 m kanalizācijas spiedvada jaunbūve 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 12 448.06 lati, kas 
sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
70 539.00 lati. 

4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānoto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

5. Pašvaldības iestādei „Rubenes  pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes  pagasta Slates  ciemā” Latvijas Republikas Vides ministrijas 
izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  

6. Uzdot Rubenes  pagasta pārvaldei rīkoties 5.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 
6.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 
6.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 
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6.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei un 
projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 
6.4. Rubenes  pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 
izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. 
6.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam. 

7. Nodrošināt Ls 100 414.34 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto procentu likmi. 

8. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.  
 

 
 

Lēmums Nr.28 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Rubenes pagasta  atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” 
(nr.56828/856/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/009 priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

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

22.pantu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas enerģētikas 
veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo atkritumu 
izgāztuvju rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma saņemšanai projekta „Rubenes pagasta 
atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” (nr.56828/856/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 
1./12/IPIA/VARAM/009 un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,   

 
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. Ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas 
enerģētikas veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija” projekta „Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” 
rekultivācija” (nr.56828/856/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/009 priekšfinansēšanai un 
līdzfinansēšanai  par summu Ls  36802 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti divi lati) Valsts kasē uz 10 
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2014.gada jūliju. 
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

 

Lēmums Nr.29 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalna  pagasta  atkritumu izgāztuves                               

„Starenieki” rekultivācija” (nr.56668/850/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/008 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

_______________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

22.pantu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas enerģētikas 
veicināšana”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas atbilstība” priekfinansējuma un līdzfinansējuma saņemšanai projekta „Kalna 
pagasta atkritumu izgāztuves „Starenieki” rekultivācija ” (nr. 3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008) un 
2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus,   
 
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. Ņemt aizņēmumu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas 
enerģētikas veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atbilstība”, projekta „Kalna pagasta  atkritumu izgāztuves 
„Starenieki” rekultivācija ” (nr. 3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008) priekšfinansēšanai un 
līdzfinansēšanai  par summu Ls 58438.  (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi lati) 
Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2014.gada jūliju. 
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

 

Lēmums Nr.30 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils 

novada Dunavas pagastā” (nr.56648/844/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/003 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

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

22.pantu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas enerģētikas 
veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo atkritumu 
izgāztuvju rekultivācija” priekfinansējuma un līdzfinansējuma saņemšanai projekta „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā” (nr.56648/844/PPV) 
Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/003 un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Finanšu 
komitejas ierosinājumus,   
 
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. Ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas 
enerģētikas veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija” projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” rekultivācija 
Jēkabpils novada Dunavas pagastā” (nr.56648/844/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2 1./12/IPIA/VARAM/003 
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priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai par summu Ls 59244 (piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit 
četri lati) Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2014.gada jūliju. 
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

 

Lēmums Nr.31 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sadzīves  atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jēkabpils 
novada Zasas pagastā” (nr.56988/870/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002 priekšfinansēšanai 

un līdzfinansēšanai 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
22.pantu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas enerģētikas 
veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo atkritumu 
izgāztuvju rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma saņemšanai projekta „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija  Jēkabpils novada Zasas pagastā” (nr.56988/870/PPV) Nr. 
3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002 un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,   
 
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. Ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas 2007.-2013.gadam 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas 
enerģētikas veicināšanai”, 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2. aktivitāte „Reģionālo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija” projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija 
Jēkabpils novada Zasas pagastā” (nr.56988/870/PPV) Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai  par summu Ls  66737 (sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit 
septiņi lati) Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizņēmuma pamatsummu atmaksāt ar 2014.gada jūliju. 
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
 

Lēmums Nr.32 
Par grozījumiem Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā 
_____________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  2013.gada 17.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu, 61.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72.pantu,  
 
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 
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Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt grozījumus Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā (apstiprināts ar 
24.05.2012. sēdes lēmumu, protokols Nr.8, lēmums Nr.210) – pielikumā. 
 

 
PIELIKUMS 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

24.01.2013. sēdes lēmumu Nr.32 (protokols Nr.1) 

 

 
Grozījumi Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu, 

 61.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu 

 
Izdarīt Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā (apstiprināts ar 24.05.2012. 

sēdes lēmumu, protokols Nr.8, lēmums Nr.210) šādu grozījumus: 
 
1. Svītrot nolikuma 3.3.1 punktu. 
 
2. Papildināt nolikumu ar 3.3.1, 3.3.2 punktu šādā redakcijā: 
 
„3.3.1 Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un pieņemt lēmumus par adrešu piešķiršanu, 
anulēšanu vai maiņu neatkarīgi no īpašuma piederības veida. 
 
3.3.2 Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un pieņemt lēmumus par personu tiesībām iegūt 
īpašumā zemi saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļu.” 
 
 
 

Lēmums Nr.33 
Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas sastāva papildināšanu 

__________________________________________________ 
U.Auzāns, E.Ūbele 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra Noteikumu Nr.709 „Noteikumi par 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām”  9.5. punktu un ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada 
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 
 
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: 
 

papildināt Jēkabpils novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu ar sertificētu ārstniecības 
personu (ārstu) :  JĀNIS BREIKŠS   ārsts psihiatrs. 
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Lēmums Nr.34 

Par Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem 
 „Pasaule, kas tevi gaida!” 2013 nolikuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________ 
E.Meņķis, I. Jātniece 

 
Pamatojoties uz   17.01.2013.  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ierosinājumu, apstiprināto Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2012.- 
2014.gadam, ir izstrādāts Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem „Pasaule, kas tevi gaida!” 2013 
nolikums.  
 
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: 

 
Apstiprināt Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gaida!” – 2013 

nolikumu. (Nolikums pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 24.01.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.34 (protokols Nr.1) 

 
 

Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem  
„Pasaule, kas Tevi gaida!” – 2013 

NOLIKUMS 
 

Konkursa mērķis – aktivizēt Jēkabpils novada jauniešus, mudinot apgūt zināšanas ārpus skolu 
programmām un attīstīt analītisko domāšanu. Sabiedrībai kopumā – apzināties jaunatni kā perspektīvāko 
sabiedrības grupu, kuras zināšanas, attieksmes un uzskati veidos mūsu nākotni.  
2013. gada tēma – RADOŠIE RESURSI. Šī gada  specifiskais  mērķis – mudināt jauniešus apzināties 
tieši novada būtiskākos DABAS un KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA  resursus. Secīgi – 
pielietojot savas zināšanas un radošu pieeju, izstrādāt un prezentēt konkrētu radošās industrijas 
projektu, kas būtu īstenojams Jēkabpils novadā tuvākā vai tālākā nākotnē. 
(Piemēri – dabas koncertzāle, kinoteātris brīvā dabā vai padomju laika drupās, arhitektu birojs ar attālināto 
nodarbinātību, mākslas priekšmetu restaurācijas darbnīca, ekoloģisku un inovatīvu produktu ražotne, 
specifiski tūrisma piedāvājumi, īpaši festivāli, utt.)  
 
Konkursa organizatori:   Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un banku 
sektora pārstāvjiem.  
 
Konkursa dalībnieki – jaunieši vecumā no 16 – 24 gadiem, kuri: 

- ir deklarējušies  Jēkabpils novadā; 
- kuru vecāki ir deklarējušies Jēkabpils novadā; 
- mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs..  

 
Konkursa tēmas: 
Daba  
Kultūrvēsturiskais mantojums  
Radošās industrijas piedāvājuma prezentācija. 
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Dalībnieku reģistrācija. Dalībnieku reģistrācija tiek izsludināta 2013. gada janvāra mēneša novada 
informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”, novada mājaslapā, reģiona masu mēdijos, kā arī izplatīta ar 
izglītības, kultūras iestāžu un nevalstisko organizāciju starpniecību. Reģistrācija tiek veikta, piesakot savu 
kandidatūru elektroniskā formā uz e – pastu: ieva.jātniece@gmail.com līdz 2013.gada 14.februārim.   
 
Konkursa norises gaita:  
 
Konkursa norisi organizē  informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, pieaicinot 
konkursa kopējo vadības grupu šādā sastāvā: Jānis Subatiņš,  Gunta Dimitrijeva, Elga Ūbele, Dzidra Nartiša, 
Inta Tomāne, Sandra Vecumniece, Mārīte Pērkone, Anda Svarāne, Aļona Semeiko.  
Vadības grupā piedalās konkursa sponsori – nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” un A/S Swedbank Jēkabpils 
filiāles pārstāvji.  
Vadības grupu katrai konkursa kārtai ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā apstiprina izpilddirektors.  
 
Konkursa norises laiks:  
  

Tēma Norises 
datums 

Norises vieta 

Daba 23. februāris 
plkst. 11:00 

Zasas kultūras nams  
(Vieta var tikt 
precizēta)  

Kultūrvēsturiskais 
mantojums 

23. marts plkst. 
11:00  

Rubeņu Kultūras 
nams 
(Vieta var tikt 
precizēta) 

Radošās 
industrijas 
piedāvājuma 
prezentācija. 
Noslēguma 
pasākums 

20.  aprīlis  
plkst. 11:00 

Kalna pagasta 
Doktorāts 
(Vieta var tikt 
precizēta) 

 
Pirmo divu darba grupas norises gaita: 

1. Ievada daļa – žūrija iepazīstina ar sevi, viens žūrijas dalībnieks (prognozējoši – grupas vadītājs) ir 
sagatavojis lekciju/prezentāciju/videomateriālu par konkrēto tēmu. Norises laiks – 30 minūtes.  

2. Pirmajā grupā – dalībnieki iepazīstina ar sevi; katram – 5 minūtes; Norises laiks – apmēram 30 
minūtes.  

3. Klātienes jautājumu izdale dalībniekiem. Atbildēm – 20 minūtes. Dalībnieki atbild, žūrijai, vadības 
grupai, līdzjutējiem – kafijas pauze.  

4. Atbilžu izvērtēšana – 30 minūtes. Dalībniekiem – kafijas pauze, notiek kāda videomateriāla 
demonstrēšana.  

5. Klātienes uzdevumu rezultātu paziņošana. Diskusija par konkrēto tēmu, diskusiju jautājumu 
uzdošana. 30 – 40 minūtes.  

6. Noslēgums; diskusiju rezultātu paziņošana. 10 – 15 minūtes.  
 
Vidējais katras darba grupas norises laiks – 3  - 3,5 stundas.  
 
Noslēguma darba grupas norises gaita: 
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1. Dalībnieku radošās industrijas piedāvājuma prezentācija. Katrai prezentācijai – 10 minūtes, 
prezentācijas norisinās divās daļās, ar 15 minūšu pārtraukumu kafijas pauzei. 

2. Prezentāciju izvērtēšana – 30 minūtes. Noslēguma darba grupas rezultātu un kopējo konkursa 
rezultātu apkopošana. 

3. Konkursa uzvarētāju paziņošana, apbalvošana. Prognozējamais laiks – 1 stunda.   
 
Uzdevumi, vērtēšanas sistēma. 
 
Uzdevuma 
veids 

Uzdevuma apraksts Punktu 
skaits, ko 
piešķir par 
uzdevumu 

Izvērtēšanas 
kārtība 

Izvērtēšanas 
laiks/ 
rezultātu 
paziņošana 

1. Klātienes 
uzdevumi.  

Trīs īsi jautājumi, kas ir iepriekš 
sagatavoti.  Šie uzdevumi 
dalībniekiem tiek izsniegti rakstveidā, 
rakstveidā arī jāatbild grupas norises 
laikā. Uzdevumu izpildei atvēlētais 
laiks – 20 minūtes.  

Par katru 
uzdevumu 
var iegūt 5 
punktus. 
Kopā par 
klātienes 
uzdevumiem 
– 
maksimums 
15 punktus. 

Šos 
uzdevumus 
izvērtē 
vadības 
grupa/ žūrija 
30 minūšu 
laikā pēc to 
saņemšanas.  

Rezultātus 
paziņo 
dalībniekiem 
darba grupas 
norises laikā.  

2. 
Mājasdarbi 

Viens jautājumi par konkrēto tēmu – 
daba, kultūrvēsturiskais mantojums. 
Jautājumi ir samērā plaši, tiek 
piedāvāta izvēle starp vairākām 
tēmām. dalībniekam jāsagatavo 
eseja/apraksts , kā arī – jāatspoguļo 
savs viedoklis.  

Par šo 
uzdevumu 
iespējams 
iegūt 10 
punktus. 

Uzdevumi 
tiek izsniegti 
darba grupas 
noslēgumā. 
Atbilžu 
iesūtīšanas 
datums – 10 
dienas pēc 
darba grupas 
noslēguma 
datuma.  

Rezultātus 
izvērtē un 
rezultātus 
paziņo līdz 
nākamās 
grupas 
norises 
dienai. 
Pēdējās 
darba grupas 
rezultātus 
izvērtē 
klātienē 
konkursa 
norises 
dienā. 

3. Diskusiju 
jautājumi 

Papildus punktus var iegūt par aktīvu 
piedalīšanos diskusijās – vadības 
grupas/žūrijas locekļiem ir tiesības 
uzdot „ekspresjautājumus”  
Vienas darba grupas laikā nedrīkst 
uzdot vairāk kā 20 
„ekspresjautājumus”  

Par operatīvu 
atbildi var 
iegūt 1 
punktu; 
punkts tiek 
piešķirts 
dalībniekam, 
kurš atbild 
pirmais. 

Punktus 
piešķir žūrija 
darba grupas 
norises 
laikā.  
Šo punktu 
skaits katrā 
darba grupā 
var būt 
atšķirīgs.  

Grupas 
noslēgumā 
tiek paziņots, 
cik papildus 
punktus 
saņēmis katrs 
dalībnieks.  

4. Radošās 
industrijas 
prezentācija 

Radošās industrijas prezentācija ir 
katra dalībnieka individuāls darbs. Šīs 
prezentācijas forma nav reglamentēta 

Par 
noslēguma 
prezentāciju 

Punktus 
piešķir 
žūrija, 

Punktu skaits 
tiek paziņots 
30 minūšu 
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– tā var būt sagatavota elektroniskā 
formātā, var ietvert tikai uzrunu, var 
izmantot visdažādākās demonstrācijas 
formas – izstādi, maketu, dziesmu, 
uzvedumu, utt.  
Ir divi ierobežojumi: 

1) Prezentācijai jāiekļaujas 10 
minūtēs. 

2) Tās tēma – radošās industrijas 
piedāvājums Jēkabpils novada 
teritorijā, izmantojot dabas un 
kultūrvēsturiskos resursus.  

iespējams 
iegūt 15 
punktus. 

vērtējot 
dalībnieka 
uzstāšanos 
klātienē. 

laikā pēc 
prezentācijas 
daļas 
noslēguma.  

 
Kopējais maksimālais punktu skaits, ko var iegūt dalībnieks – uzvarētājs ir 71 punkts:  
Vienā grupā – 28 punktus; 
Divās  grupās kopā –  56 punktus 
Par prezentāciju iespējams iegūt – 15 punktus. 
Balvu fonds – balvu uzvarētājam – kvalitatīvu foto/video kameru nodrošina „Mārtiņa fonds”;  otro balvu – 
datoru vai dāvanu karti – nodrošina A/S „Swedbank”;  trešā balva ir  no novada pašvaldības – dāvanu karte 
veikalā vai kvalitatīvs velosipēds.  Novada pašvaldība paredz līdzekļus arī veicināšanas balvām.  
Ar speciālajām balvām  konkursā var piedalīties arī uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas.  
Konkursa publicitāte tiek nodrošināta: Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā, Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā, Vidusdaugavas televīzijā, Radio1 ziņu raidījumā, LPS žurnālā „Logs”, laikrakstos 
„Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”. Materiāli tiks iesniegti arī republikas masu medijiem.  
 
 

 
Lēmums Nr.35 

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  
(Rubenes pagasts) 

________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Liepiņa 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.36 
Par atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu  

(Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Liepiņa 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

 

Lēmums Nr.37 
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūdenszīmes” (reģ.Nr.50008116341) 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursos 
_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
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Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 18.03.2010. sēdes lēmums 
protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” 
2.1.punktu, 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un 
Finanšu komiteju ierosinājumus,   
 
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. Atbalstīt, iesniegšanai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursos, biedrības 
„Ūdenszīmes”  projektam „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā” pašvaldības 
līdzfinansējuma garantiju 2013.gadā  Ls 630;  2014.gadā  Ls 1260;  2015.gadā Ls 1260.  

2. Atbalstīt, iesniegšanai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursos, biedrības 
„Ūdenszīmes”  projektam „Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”” pašvaldības 
līdzfinansējuma garantiju 7 procentu apmērā. 

3. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2013.; 2014.un 2015.gada budžeta projektā.  
 

 

Lēmums Nr.38 
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības programmām 

un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2013.gada 1.janvāra 

līdz 2013.gada 31.augustam 
____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Interešu izglītības 
programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu (03.01.2013. protokols nr.1) un  
2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu 
komiteju ierosinājumus,   

 
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. Atbalstīt  sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās: 
1.1.  Ābeļu pamatskolā:  

1.-4.klašu koris   2 stundas  
                                                             Vokālais ansamblis 2 stundas 

                                                                             Folkloras kopa „Mikālēni” 3 stundas 
Sporta spēles 2 stundas 

Tautisko deju pulciņš „Žiperi” 2 stundas 
Interešu izglītības sporta metodiķis 0.1 slodze 

Kopā: 11 stundas 
1.2.  Dignājas pamatskolā: 

Folkloras kopa 4 stundas 
Mazpulki 2 stundas 

1.-9.klašu ansamblis 1 stundas 
Skatuves runas pulciņš 1 stunda 

Kopā: 8 stundas 
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1.3.  Dunavas pamatskolā: 

Vokālais ansamblis 1 stundas 
Sporta pulciņš 2 stundas 

Kokapstrādes pulciņš 2 stundas 
Skatuves runas pulciņš 1.5 stundas 

Mākslas pulciņš 1 stunda 
Kopā: 7.5 stundas 

1.4.  Bērzgala pamatskolā: 
Sporta pulciņš 2 stundas 

Ansamblis 2 stundas 
Dramatiskais pulciņš 2 stundas 

Mūsdienu deju pulciņš 1 stunda 
Kopā: 7 stundas 

 1.5.       Rubenes pamatskolā: 
1.-4.klašu tautisko deju kolektīvs 2 stundas 

Vizuālās mākslas pulciņš 1 stunda 
1.-4.klašu koris 1.7 stundas 

1.-4.klašu zēnu vokālais ansamblis 1 stundas 
5.-9.klašu vokālais ansamblis 1 stundas 

Sporta pulciņš 2 stundas 
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas 

Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas 
Skatuves mākslas pulciņš 1 stunda 

Kopā: 13.7 stundas 
1.6.  Zasas vidusskolā: 

2.-3.klašu koris 1 stunda 
4.-9.klašu koris 2 stundas 

1.-2.klašu tautu dejas 3 stundas 
3.-4.klašu tautu dejas 3 stundas 
5.-6.klašu tautu dejas 2 stundas 
7.-9.klašu tautu dejas 2 stundas 

10.-12.klašu tautu dejas 4 stundas 
Ansamblis 2.-5.klase 1 stunda 

Sporta spēles 2 stundas 
Skolas avīze 5.-9.klase 1 stunda 

Vides izglītības pulciņš 2 stundas 
Kopā: 23 stundas 

Kopā novadā 70.2 stundas 
0.1slodze 

 
2. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu 

daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada 1.janvāra līdz 
2013.gada 31.augustam Ls 9576 apjomā un sadalīt to sekojoši: 

 
Nr. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 1728.00 
2. Bērzgala pamatskola 928.00 
3. Dignājas pamatskola 1064.00 
4. Dunavas pamatskola 992.00 
5. Rubenes pamatskola 1816.00 
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6. Zasas vidusskola 3048.00 
 

 

Lēmums Nr.39 
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 
2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 

valsts budžetu 2012.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes 
noteikumiem Nr.1, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.08.2012. sēdes lēmumu nr.309 (protokols 
nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu 
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 2013.gada 17.janvāra 
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu komiteju ierosinājumus,   

 
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: 
 

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2013.gada 
1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam Ls 281937  apjomā un sadalīt to sekojoši: 

 
Nr. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 63409.00 
2. Bērzgala pamatskola 20632.00 
3. Dignājas pamatskola 34288.00 
4. Dunavas pamatskola 24400.00 
5. Rubenes pamatskola 51416.00 
6. Zasas vidusskola 87792.00 

 

 

 

Lēmums Nr.40 
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no piecu gadu vecuma bērnu 
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām sadalīšanu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam 
_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 
valsts budžetu 2012.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
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pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes 
noteikumiem Nr.1, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.08.2012. sēdes lēmumu Nr.309 (protokols 
nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu 
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 2013.gada 17.janvāra 
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu komiteju ierosinājumus,   
 
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: 
 

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam Ls 12568 apjomā un iekļaujot neizmantoto 
atlikumu Ls 811.50 sadalīt to sekojoši: 

 
Nr. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 832.00 
2. Bērzgala pamatskola 832.00 
3. Dignājas pamatskola 2224.00 
4. Dunavas pamatskola 832.00 
5. Rubenes pamatskola 3392.00 
6. Zasas vidusskola 4808.00 
7. Nesadalītais atlikums 459.50 

 

 

Lēmums Nr.41 
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2013.gada 1.janvāra līdz 
2013.gada 31.decembrim 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 

valsts budžetu 2013.gadam”, Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumiem nr.670 „Kārtība, kādā tiek 
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils 
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu komiteju ierosinājumus,   

 
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: 
 

Apstiprināt piešķirto mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gadā Ls 3015 apjomā un sadalīt to sekojoši: 

 
Nr.p.k. Nosaukums Kolektīvu 

skaits 
Summa 
Ls 

1. Dignājas pagasta pārvalde 1 188.25 
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2. Dunavas pagasta pārvalde 2 565.08 
3. Rubenes pagasta pārvalde 3 941.91 
4. Zasas pagasta pārvalde 3 941.91 
5. Novada administrācija 1 377.85 

 

 

Lēmums Nr.42 
Par jauniešu deju kolektīva „Solis” iesniegumu 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1. 
daļas 5.punkts, 21.pants 1.daļas 27.punkts, 

 
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. Piešķirt Zasas pagasta deju kolektīvam „Solis” Ls 300,00 (trīs simti lati), no projektu atbalstam 
paredzētajiem līdzekļiem. 

2. Atļaut Zasas pagasta pārvaldei piešķirt līdz Ls 300,00 (trīs simti lati), līdzekļus iekļaujot 2013.gada 
budžetā. 

 
 

Lēmums Nr.43 
Par Dignājas evanģēliski luteriskās draudzes iesniegumu 

_________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Finanšu komiteju ierosinājumus un 

pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 15.pants 1.daļas 5.punkts; 21.panta 1.daļas 27.punkts, 
 
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. Piešķirt Dignājas evanģēliski luteriskajai draudzei līdzekļus Ls 300,00 (trīs simti lati), no līdzekļiem 
atbalstam nevalstiskajām organizācijām, t.sk., reliģiskajām organizācijām. 

2. Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei piešķirt līdz Ls 300,00 (trīs simti lati) Dignājas evanģēliski 
luteriskajai draudzei baznīcas remonta turpināšanai, līdzekļus iekļaujot 2013.gada budžetā. 

 

 

Lēmums Nr.44 
Par Ābeļu pamatskolas pusdienu cenu 

_______________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 11.punktu nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un 
pirmās palīdzības pieejamību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 
kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils 
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu komiteju ierosinājumus,   

 
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. Uzdot Ābeļu pamatskolas direktoram Jurim Gaigalam  līdz 2013.gada  1.martam iesniegt  Iepirkumu 
komisijai specifikācijas iepirkuma veikšanai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un slēgt līgumu 
atbilstoši iepirkuma rezultātiem un spēkā esošajai likumdošanai. 

2. Apstiprināt Ābeļu pamatskolas pusdienu cenu Ls 1,10 līdz 2013.gada 31.maijam. 
 

 

Lēmums Nr.45 
Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai (J.Urtāns) 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 

Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 15.pants 1.daļas 5.punkts; 21.panta 1.daļas 27.punktu un 
2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes un Finanšu komitejas ierosinājumu,   
 
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. Piešķirt līdzfinansējumu Dr.hist., Dr.habil.art., prof., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā loceklim Jurim 

Urtānam Ls 200 (divi simti lati) grāmatas „Slate un Slates sils. Folklora un arheoloģija” nodrukāšanai, ja 
šāds projekts tiks atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fondā. 

2. Atļaut Rubenes pagasta pārvaldei piešķirt līdz Ls 100,00 (viens simts lati) grāmatas „Slate un Slates sils. 
Folklora un arheoloģija” nodrukāšanai, ja šāds projekts tiks atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fondā, 
līdzekļus iekļaujot 2013.gada budžetā. 

 

Lēmums Nr.46 
Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.12 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
__________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

 
 
Deputāte A.Lemaka savā iesniegumā ierosināja piešķirt brīvpusdienas novadā deklarētajiem 

skolēniem, neatkarīgi no mācību iestādes atrašanās vietas (arī ārpus novada skolām). 
Jēkabpils novada administrācijas darbinieki, konsultējoties ar pagasta pārvaldēm, skolu direktoriem, 

nesaskata iespēju piešķirt tik daudz līdzekļu. Par lieku līdzekļu nēesamību liecina tas, ka plānojot 2013.gada 
budžetu pagasta pārvaldes izdevumu segšanai un investīcijām ir iekļāvušas visu atlikumu uz gada sākumu. 
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Novads 2012.gadā savstarpējos norēķinos, ieskaitot par interešu izglītību (mākslas skola, mūzikas 
skola, sporta skola, bērnu jauniešu centrs), samaksāja Ls 133 209 par 293 bērniem. 2013.gadā šiem 
savstarpējiem norēķiniem plānoti Ls 134 598. 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un 
2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju 
priekšlikumiem,   

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Anita Lemaka), ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Neatbalstīt grozījumus Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”. 
 

 
Lēmums Nr.47 

Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi 
Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu 
_____________________________________________________ 

R.Rubina 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu  komitejas ierosinājumus,   
  
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. Precizēt 2012.gada 29.novembra apstiprinātos 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). 
 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 24.01.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.47 (protokols Nr.1) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

24.01.2013. sēdes lēmumu Nr.47 (protokols Nr.1). 

 

 
Jēkabpils novada domes 

2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.17 
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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” šādus grozījumus: 
 

1. Svītrot saistošo noteikumu 2.4 apakšpunktu. 

2. Svītrot saistošo noteikumu VI. nodaļu. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 7.1.1 apakšpunktu. 

4. Svītrot saistošo noteikumu 14.4. apakšpunktu. 

 
PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 24.01.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.47 (protokols Nr.1) 

 
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 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, 
kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja 
attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad 
skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība: 

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.  
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 
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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. Īss projekta 
satura izklāsts 

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. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz 
pašvaldības budžetu:  
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu.  
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, 
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi: 
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci. 

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums: 
Fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā. 
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais 
regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus 
pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, 
veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.: 
Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus 
pienākumus. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu 
piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais dienests. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, 
piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo 
noteikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta darbinieki; 
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.  
6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības 
mājas lapā; 
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai 
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iebildumi nav saņemti. 
 

 
 

Lēmums Nr.48 
Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 2019.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 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 un 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu  komitejas ierosinājumu,   
  
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. Precizēt Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra 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 24.01.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.48 (protokols Nr.1) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

24.01.2013. sēdes lēmumu Nr.48 (protokols Nr.1). 

 

 
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” šādus grozījumus: 
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1. Svītrot saistošo noteikumu 3.5.5 apakšpunktu. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 6.4. punktu šādā redakcijā: 
„6.4. Saistošo noteikumu 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 24.01.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.48 (protokols Nr.1) 

 
Paskaidrojuma raksts 

 
Jēkabpils novada domes 

2012.gada 29.novembra saistošiem noteikumiem Nr.18 
 

 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 
2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos  

Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī 
pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz 
norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas 
rada tiesiskā regulējuma neesamība: 
 
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi, 
paredz: 
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. Īss projekta satura 
izklāsts 

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: 
Saistošo noteikumu būtība:  
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1. Svītrot apbedīšanas pabalstu trūcīgai personai, kas uzņēmusies mirušā 
cilvēka apbedīšanu, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā 
nodrošinājuma pabalstu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības 
budžetu:  
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu. 
 3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, 
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu 
izpildi: 
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums: 
Fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā. 
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs 
mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai 
jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības 
un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību 
u.c.: 
Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - 
Jēkabpils novada sociālais dienests. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais 
regulējums nemaina līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu 
izstrādes procesā – Sociālā dienesta klienti; 
6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas 
lapā 
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi. Nav 
saņemti.  

 

 
Lēmums Nr.49 

Par saistošo noteikumu Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013.un 2014.gadā Jēkabpils 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 

1. punktu, 43. panta trešo daļu un ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra Jēkabpils novada domes Finanšu 
komitejas ierosinājumus,   
 
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. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. un 2014. gadā” (pielikums). 
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2. Lietvedības nodaļai triju dienu laikā saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai un publicēt pašvaldības mājas lapā. 

3. Izsūtīt Finanšu un ekonomikas nodaļai, pagastu pārvaldēm. 
 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

24.01.2013. sēdes lēmumu Nr.49 (protokols Nr.1)  

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. 
un 2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta otrās daļas 9.
1
punktu un 2.

1
daļu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu un  

1.
4
daļu, 3.

1
pantu, 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.

1
punktu, 47.punktu 

 
 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu.  

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek. 
3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013.gadā (ja 2012.gadā 
objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamais objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma 
objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma 
ierobežojumu. 
4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2014.gadā (ja 2013.gadā 
objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamais objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma 
objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadam tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma 
ierobežojumu 
5. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja 
nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013.un 2014.gadā 
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) 
vairāk kā par 25 procentiem. 
6. Šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro: 
6.1. ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem; 
6.2. uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. 
 7. Nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža  
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

 

Lēmums Nr.50 
Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” 

apstiprināšanu 
__________________________________________________________  

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 
„Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un 
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komiteju ierosinājumus, 
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atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis 
Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, 
Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā: 
 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam 2013.gadam ieņēmumos Ls 2 594 268, 
saskaņā ar pielikumu Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos Ls 2 995 755, saskaņā ar 
pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 401 487 saskaņā ar 
pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam 
saskaņā ar pielikumu Nr.4 
 
 

Lēmums Nr.51 
Par saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” 

apstiprināšanu 
__________________________________________________________  

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 
„Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un 
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komiteju ierosinājumus, 
 
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: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.3/2013 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā: 
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 113 202, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 
2.  Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu  2013.gadam izdevumos Ls 163 724, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 50 522 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  
4. Apstiprināt novada pašvaldības  ziedojumus un dāvinājumus izdevumu daļā Ls 1289, izdevumu 

pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 1289 saskaņā ar pielikumu nr.4 
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam 

saskaņā ar pielikumu Nr.5 
 

Lēmums Nr.52 
Par Zasas vidusskolas attīstības plāna 2013. – 2015. gadam apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 
U.Auzāns, E.Ūbele 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zasas vidusskolas 
Nolikumu un ņemot vērā Jēkabpils novada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
ierosinājumus, 
 
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: 
 

Apstiprināt Zasas vidusskolas  attīstības plānu 2013. līdz 2015. gadam. (pielikumā). 
 
 

Lēmums Nr.53 
Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanos 

_______________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 1. panta pirmo daļu, 5. panta pirmā daļu, 
9.pantu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
ierosinājumus, 

 
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.  Noteikt Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu – līdz 2013.gada 
15.februārim. 
3. Uzdot Lietvedības nodaļai paziņojumu (pielikumā) par vēlēšanu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas 
termiņu izlikt Jēkabpils novada domes administratīvā centra ēkā. 
4. Uzdot Jēkabpils novada pagasta pārvalžu vadītājiem paziņojumu (pielikumā) par vēlēšanu komisiju 
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu izlikt Jēkabpils novada pagasta pārvalžu ēkās. 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

24.01.2013. sēdes lēmumam Nr.53 
(protokols Nr.1) 

 
PAZIŅOJUMS 

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļa 
kandidāta pieteikšanu 

 
Pamatojoties uz likuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 9. pantu, Jēkabpils novada domes 2013.gada 24.janvāra lēmumu „Par Jēkabpils novada vēlēšanu 
komisijas locekļa kandidāta pieteikšanos”, Jēkabpils novada dome izsludina Jēkabpils novada vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu. 
 
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību 
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne 
mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa). 
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Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto 
kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo locekļu skaitu – 7 (septiņi) 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti. 
 
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, 
darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. 
Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras 
pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām. 
 
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un dzīvesvietas adresi. 
 
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts 
no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 
 
Pieteikumus var iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-
5202, līdz 2013.gada 15.februārim  plkst.12.00. 
 
 
Nākamās komiteju sēdes notiek 2013.gada 21.februārī 

Nākamā domes sēde notiek 2013.gada 28.februārī plkst.11:00 

 


