JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2013.gada 22.augustā

Nr.1-1/12

Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēde atklāta plkst.11:05
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis Kokins,
Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars
Vanags.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte Inese Tumanova, informācijas un sabiedrisko
attiecību speciāliste Ieva Jātniece, galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds
Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris
Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa
Sēdē nepiedalās deputāti – Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns un Daiga Ģeidāne.
Apstiprinātā darba kārtība:
Nr.p.k. Lēmuma Lēmuma nosaukums
numurs
1
277
Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
2
278
Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
3
279
Par nekustamā īpašuma Mieži, Dignājas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un
nosacītās cenas apstiprināšanu (Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
4
280
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Dignājas pagastā)
5
281
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Ābeļu pagasts)
6
282
Par Zasas evanģēliski luteriskās draudzes un Dignājas evanģēliski luteriskās
draudzes iesniegumu līdzekļu piešķiršanai
7
283
Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes kultūras nama remontam
8
284
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā (Dignājas pagasts)
9
285
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts)
10
286
Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2/2013 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
11
287
Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos nr.3/2013 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
12
288
Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo noteikumu
Nr.9/2013 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu
13
289
Par novada nozīmes un vietējas nozīmes attīstības centru noteikšanu Jēkabpils
novadā
14
290
Par izmaiņām vadības grupas sastāvā Mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas Reģionālās partnerības projektā „Cross border cooperation
between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” /Coaction/
(Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma
uzlabošanai)
15
291
Par noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala mērķdotāciju Jēkabpils
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
1

16

292

17
18
19

293
294
295

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Par noteikumu Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā
esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas maksas
aprēķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīkotu autonomo apkuri” apstiprināšanu
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Par vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu
Par dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana
komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros

Lēmums Nr.277
Par īres tiesību piešķiršanu
(Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.278
Par īres tiesību piešķiršanu
(Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.279
Par nekustamā īpašuma Mieži, Dignājas pagastā Jēkabpils novadā
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
______________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37. panta 1. daļas 4.punktu,
22.09.2011. Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā
atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā” (protokols Nr.12,3.§) un 2013.gada
15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Mieži”, Dignājas pagastā Jēkabpils
novadā, Dignājas pagastā, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mieži”, Dignājas pagastā Jēkabpils
novadā, nosacīto cenu LVL 5066.90 (pieci tūkstoši sešdesmit seši lati un 90 santīmi).
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Lēmums Nr.280
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Dignājas pagastā)
______________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un saskaņā ar Jēkabpils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar
2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18. §) un 2013.gada 15.augusta
Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, 0.8091 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0702 - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0701 - vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.281
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta
(Ābeļu pagasts)

______________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās
likuma 3.panta 3.daļas 3.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.punktu un
2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes gabals piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Apstiprināt nosaukumu Lauciņi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai un zemes
lietošanas mērķi – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā – 0.08 ha platībā un zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – 0.42 ha platībā.

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

Lēmums Nr.282
Par Zasas evanģēliski luteriskās draudzes un
Dignājas evanģēliski luteriskās draudzes iesniegumu līdzekļu piešķiršanai
______________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu; 21.panta 1.daļas 27.punktu un
2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Zasas evanģēliski luteriskajai draudzei Ls 200.00 (divi simti lati) no plānotajiem budžeta
līdzekļiem draudžu atbalstam un Ls 50.00 (piecdesmit lati) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Lēmums Nr.283
Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes kultūras nama remontam
__________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.pants 1.daļas 5.punkts; 21.panta 1.daļas 27.punktu un
2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Rubenes pagasta pārvaldei rast līdzekļus kultūras nama galvenajai ieejai un ieejai no parka remontam
šī gada budžetā vai ieplānot līdzekļus 2014.gada budžetā.
Lēmums Nr.284
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Dignājas pagasts)

_____________________________________________________________________
A.Vanags, A.Liepiņa
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.285
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ābeļu pagasts)

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

Lēmums Nr.286
Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
______________________________________________________
A.Vanags, B.Vaivode
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Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” un 2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās
Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr..7„Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.2/2013 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 3 018 218 saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos Ls 3 434 815, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 416 597 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.4

Lēmums Nr.287
Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos nr.3/2013 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
______________________________________________________
A.Vanags, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” un 2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās
Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.3/2013 par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 166 816, saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam izdevumos Ls 212 318, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 45 502 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gada
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5

Lēmums Nr.288
Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Par
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu
______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
5

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3. un 16.punktu, 43.panta 13.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25. un 27.pantu, Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 94.punktu un 2013.gada
15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Edvīns
Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS –
3 balsis (Uldis Auzāns, Armands Ķiploks, Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2013 „Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) saskaņā ar pielikumu.
3. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievietot paziņojumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.jekabpilsnovads.lv un divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par Saistošo
noteikumu pieņemšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ļaudis un darbi”, laikrakstā „ Brīvā Daugava”.
4. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Nodrošināt Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7. un 97.punktā minēto prasību izpildi.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta
trešajā daļā minētās darbības.
7. Ar Saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Jēkabpils novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. sēdes protokols Nr.6.,18.§.).
8. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša.

Pielikums
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
22.08.2013.sēdes lēmumu Nr.288
(protokols Nr.12)
Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2013
„Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 3.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 94.punktu
1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. –
2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.
2. Saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir:
2.1. 1.pielikums Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam III „Grafiskās daļas”
kartes, kas attēlo funkcionālo zonējumu, aprobežojumus (aizsargjoslas), novada pagastu un ciemu robežas:
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2.1.1. Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.2. Ābeļu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.3. Brodu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.4. Dubultu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.5. Dunavas ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.6. Kaldabruņas ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.7. Lašu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.8. Leimaņu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.9 Liepu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.10. Mežgales ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.11. Rubeņu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.12. Slates ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.13. Sudrabkalna ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un
to aizsargjoslas;
2.1.14. Vandānu ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.15. Vidsalas ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas;
2.1.16. Zasas ciema teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to
aizsargjoslas.
2.2. 2.pielikums Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam II daļa „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi", kas nosaka atļauto teritorijas izmantošanu, detalizētas prasības
apbūvei un cita veida izmantošanai visā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un tās atsevišķās daļās
(zonās).
3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā, pēc paziņojuma par saistošo noteikumu pieņemšanu
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Ar šo pašvaldības saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. sēdes protokols
Nr.6.,18.§.).

Lēmums Nr.289
Par novada nozīmes un vietējas nozīmes
attīstības centru noteikšanu Jēkabpils novadā
______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.pantā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā telpiskās attīstības perspektīvā nosaka un shematiski attēlo vietējās pašvaldības
nozīmīgākās telpiskās struktūras.
Jēkabpils novada attīstības programmā, kas ir apstiprināta Jēkabpils novada pašvaldības 21.07.2011.
domes sēdē (protokols Nr.10., lēmums 22.§), ir noteikti 2 vietējas nozīmes attīstības centri – Rubeņi un
Zasa, un 9 pirmā līmeņa attīstības centri: Brodi, Dubulti, Dunava, Kaldabruņa, Liepas, Mežgale, Slate,
Vandāni, Vidsala.
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam gala redakcijā ir noteikti 2 novada
nozīmes attīstības centri Rubeņi un Zasa, un 6 vietējas nozīmes attīstības centri – Brodi, Vandāni, Dunava,
Mežgale, Dubulti, Vidsala. Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgā redakcija
Jēkabpils novada domē apstiprināta 2013. gada 28. jūnija sēdē ar lēmumu Nr.222 (protokols Nr. 8).
Zemgales plānošanas reģionā attīstības centru kategorijas būs noteiktas tad, kad tiks apstiprināta
reģiona IAS (plānots 2013.gadā). Pašlaik reģiona līmenī ir bijusi atšķirīga pieeja attīstības centru noteikšanā:
ZPR ilgtermiņa attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas – lauku mijiedarbība” (projekts) izdala vienu novadu
nozīmes attīstības centru ( Zasa) un četrus vietējās nozīmes attīstības centrus (Vandāni, Dunava, Rubeņi,
Brodi); ZPR teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam (II daļa „Telpiskās attīstības perspektīva”) nosaka
divus vietējā līmeņa attīstības centrus (Rubeņi, Zasa) un astoņus pirmā līmeņa attīstības centrus (Brodi,
Dubulti, Dunava, Kaldabruņa, Mežgale, Slate, Vandāni, Vidsala).
Novada nozīmes centrs nodrošina viena vai vairāku pagastu iedzīvotājiem regulāri un epizodiski
nepieciešamos pakalpojumus.
Vietējās nozīmes centrs nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus - ciems, kura
funkcijas un apkalpes zona nozīmīga plašākā lauku teritorijā.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs,); PRET – 1 balss (Edvīns
Meņķis), ATTURAS – 2 balsis (Olita Spēka, Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt novada nozīmes centrus – Dunava, Rubeņi un Zasa.
2. Noteikt vietējas nozīmes attīstības centrus – Brodi, Dubulti, Mežgale, Vandāni, Vidsala.
3. Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā telpiski attēlot novada nozīmes centrus un vietējas
nozīmes attīstības centrus.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša.

Lēmums Nr.290
Par izmaiņām vadības grupas sastāvā Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas
Reģionālās partnerības projektā „Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania
to improve educational offer” /Coaction/
(Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā
izglītības piedāvājuma uzlabošanai)
_____________________________________________________
A.Vanags, G.Dimitrijeva
Pamatojoties uz 01.08.2012.gadā noslēgto Comenius Reģionālās partnerības līgumu starp Valsts
izglītības aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību par finansējuma piešķiršanu un izmaiņām domes
deputātu sastāvā, kā arī likuma ,,Par pašvaldībām" 21,panta 27.punktu un 2013.gada 15.augusta Jēkabpils
novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komitejas ierosinājumus,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2012.gada 20.septembra domes lēmumu Nr.329 „Par vadības grupas (Steering group)
izveidi Comenius Regio projekta ietvaros”.
2. Apstiprināt projekta „Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve
educational offer” /Coaction/ Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem
Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) vadības grupu 5 cilvēku sastāvā:
1. E. Meņķis. Domes priekšsēdētājs grupas vadītājs – grupas vadītājs,
2. O. Spēka, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
3. A. Lemaka, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietniece,
4. J. Subatiņš, pašvaldības izpilddirektors,
5. Zasas vidusskolas vecāku padomes loceklis (izvirza skolas vecāku padome).

Lēmums Nr.291
Par Jēkabpils novada domes noteikumu Nr.1/2013 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
______________________________________________________
A.Vanags, E.Ūbele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.
punktu un 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta Noteikumu Nr.1616. 11.punktu un 2013.gada
15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes noteikumus Nr.1/2013 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada domes noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. (23.08.2012. lēmums Nr.309 protokols
nr.12).

Pielikums
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
22.08.2013.sēdes lēmumu Nr.291
(protokols Nr.12)
NOTEIKUMI Nr.1/2013
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Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju JĒKABPILS novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai

Pamats: Izglītības likuma 29. pants.
Ministru kabineta 2009. gada
22. decembra noteikumu Nr.1616. punkts nr.11.,
Ministru kabineta 2009. gada 28.jūlija noteikumi Nr.836.

Kārtība nosaka, kā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija).
2. Mērķdotāciju Pašvaldības izglītības iestādēm sadala, ievērojot 2009.gada 22.decembra Ministru
kabineta noteikumus Nr.1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību 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”.
3. Mērķdotācijas apmēru katrai izglītības iestādei apstiprina pašvaldības dome.
4. Pašvaldība sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu un ievada pārskata datus
valsts kases informācijas sistēmā „Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati”.
5. Mērķdotāciju izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus:
5.1. bērnu vai skolēnu skaits izglītības pakāpē,
5.2. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.
6. Lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju visās pašvaldības izglītības iestādēs, Pašvaldība ir
tiesīga pārdalīt novadam piešķirto mērķdotāciju sekojoši:
6.1. nodrošinot izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāna realizāciju;
6.2. nodrošinot samaksu par klases audzināšanu, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar
izglītojamajiem, gatavošanos mācību stundām, piemaksu par darbu ar integrētajiem
izglītojamajiem (vadoties pēc Ministru kabineta 28.07.2009. Noteikumiem Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”), kā arī nodrošinot pagarinātās dienas grupas darbu, izglītības
iestādei iedalītā finansējuma ietvaros.
7. Skolēnu skaitu mērķdotācijas sadalei nosaka atbilstoši skolēnu skaitam uz 1.septembri un 1.janvāri.
8. Pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu skaits ir 8
un maksimālais 25. Pirmsskolas izglītības grupā minimālais skolēnu skaits ir 8 un maksimālais 16. Ja
skolēnu skaits ir mazāks par 8 skolēniem, veidojot apvienotās klases (grupas) vienā klasē nedrīkst
apvienot vairāk kā divas klases. Individuālus (īpašus) gadījumus par klašu apvienošanu izskata
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde, skolai iedalītā finansējuma ietvaros.
9. Izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, speciālais
pedagogs, psihologs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai izmanto
mērķdotāciju, nepārsniedzot 15% no katrai izglītības iestādei iedalītā finansējuma .
10. Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksai izmanto ne vairāk kā 12% no katrai
izglītības iestādei iedalītā finansējuma.
11. Pašvaldība no saņemtās mērķdotācijas apmaksā apvienoto novadu mācību priekšmetu metodisko
apvienību vadītāju darbu Ls 30,- (EUR 43,-) mēnesī par katru metodisko apvienību. Apvienoto
metodisko apvienību vadītāju skaitu un sarakstu Pašvaldībai iesniedz Jēkabpils novada Izglītības un
kultūras pārvalde.
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12. Pašvaldība var veidot mērķdotācijas rezerves fondu līdz 2% no iedalītās mērķdotācijas. Tā var tikt
izlietota, lai nodrošinātu pedagogu pārtarifikāciju vai veiktu citas izmaiņas pedagogu darba samaksā
mācību gada laikā( pedagogu maiņa, aizvietošana, mājas apmācība, u.c. normatīvos aktos noteikto
pabalstu un kompensāciju izmaksai pedagogiem). To nosaka ar pašvaldības priekšsēdētāja (vai
izpilddirektora ) rīkojumu.
13. Pašvaldība var lemt par atsevišķu izglītības iestāžu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanu,
ja ir nodrošināts 6.1, 6.2., 9., 10. un 12. punktā minētais.
14. Izglītības iestādes vadītājs:
14.1. nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši
pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
14.2. atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un efektīvu izlietojumu un
nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.
15. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un saskaņo
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja.
16. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja un apstiprina
Pašvaldības priekšsēdētājs/a.
17. Kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros. Kārtība stājas
spēkā 2013.gada 1.septembrī. Kārtība var tikt mainīta mainoties situācijai ( izmaiņas finansējumā vai
normatīvajos aktos, u.c.).

Lēmums Nr.292
Par Jēkabpils novada domes noteikumu Nr.2/2013 „Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai
pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas maksas
aprēķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīkotu autonomo apkuri” apstiprināšanu
_____________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:1)
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds; 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par: d) pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, Ministru kabineta noteikumi
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 18.punkts Ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure
vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti sagatavoto karsto ūdeni, īpašnieks maksā par mājas
koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz atsevišķo īpašumu, atbilstoši
siltumapgādes speciālista izstrādātajam un ar pārvaldnieku saskaņotajam aprēķinam. 34.punkts Ja dzīvoklī
līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir ierīkota autonoma siltumapgāde, līdz šo noteikumu 18.punktā
paredzētā aprēķina izstrādei dzīvokļa īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām patērēto
siltumenerģijas daļu, kas proporcionāla atsevišķā īpašuma kopējai platībai.
Ņemot vērā 2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes noteikumus Nr.2/2013 „Jēkabpils novada pašvaldības
īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas maksas
aprēķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīkotu autonomo apkuri” – Pielikumā.
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2. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt līdz 2013.gada 1.septembrim brīdināt iedzīvotājus
par noteikumu Nr.2/2013 „Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīkotu autonomo
apkuri” stāšanos spēkā un veikt grozījumus līgumos.
Pielikums
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
22.08.2013.sēdes lēmumu Nr.292
(protokols Nr.12)
NOTEIKUMI Nr.2/2013
Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīkotu autonomo apkuri
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina maksu par patērēto siltumenerģijas daļu
dzīvoklī ar ierīkotu autonomo apkuri.
2. Siltumenerģijas patēriņa norēķina periods (turpmāk – norēķina periods) ir viens mēnesis, ja līgumā
nav noteikts citādi.
3. Ja atsevišķā īpašumā ir ierīkota autonoma apkure, īrnieks, īpašnieks maksā par patērēto
siltumenerģijas daļu mājas koplietošanas vajadzībām, kas attiecināma uz šo īpašumu, atbilstoši pašvaldības
apstiprinātajam izcenojumam par siltumenerģiju.
4. Īpašuma kopējā platību, uz kuru attiecināma apkure ir atskaitot balkonu un lodžiju platību.
5. Norēķina periodā maksu par īpašuma koplietošanas telpu apkuri aprēķina pēc formulas:
M apk. = s i. x m apk

x koeficients.,

kur

M apk. –

maksa patērētājam par īpašuma apkuri norēķina periodā [Ls spēkā ar 2013.gada
1.decembri] [; euro spēkā ar 2014.gada 01.janvāri

S i. –

konkrētā īpašuma platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību [m2];

m apk. –

maksa par apkures norēķina vienu vienību (viens kvadrātmetrs) [Ls/m2 spēkā ar
2013.gada 1.decembri].[euro/ m2 spēkā ar 2014.gada 01.janvāri]

koeficients

0,1

6. Pievienotās vērtības nodokli piemēro atbilstoši likumam.
7. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.decembri.

Lēmums Nr.293
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
______________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.punkts nosaka: Pašvaldībām ir autonoma funkcija organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3
pantu, 12.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
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dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 1eiro = Ls
0,702804
Komunālo pakalpojumu faktisko izmaksu kopsavilkums: Pielikums Nr.1.; Pielikums Nr.2.
Ņemot vērā 2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt sekojošus aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus; PVN piemēro saskaņā ar
likumu:
Nr.p.
k.
Pagasts

Aukstā ūdens pakalpojumu
tarifs

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

Ābeļu
pagastā
Dignājas
pagastā
Dunavas
pagastā
Kalna
pagastā
Leimaņu
pagastā
Rubenes
pagastā
Zasas
pagastā

Ls/m3

Kanalizācijas
pakalpojumu tarifs

euro/ m3

Spēkā ar
01.12.2013.

spēkā ar
01.01.2014.

Ls/m3
Spēkā ar
01.12.2013.

euro/ m3
spēkā ar
01.01.2014.

0.40

0.57

0.68

0.97

0.40

0.57

0.40

0.57

0.50

0.71

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

0.40

0.57

2. Noteikt sekojošus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus; PVN piemēro saskaņā ar likumu:
Nr.p.k.

Pagasts

Siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifs
Ls/m2
spēkā ar
01.12.2013.

1.
2.
3.

Ābeļu pagastā
Dunavas pagastā
Zasas pagastā

0.95
0.80
0.80

euro/ m2
spēkā ar
01.01.2014.
1.35
1.14
1.14

3. Noteikt vienotu dzeramā ūdens patēriņa normu Jēkabpils novada pašvaldībā 195 litri vienam
iedzīvotājam diennaktī, kur dzīvoklī nav uzstādīts ūdens skaitītājs.
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4. Uz vienu iedzīvotāju kanalizācijas normu diennaktī aprēķina proporcionāli patērētajam dzeramā
ūdens daudzumam.
5. Noteikt dzeramā ūdens normu vienam lauksaimniecības dzīvniekam:
5.1. liellopiem 100 litri diennaktī
5.2. jaunlopiem 40 litri diennaktī
5.3.cūkām 15 litri diennaktī
5.4. aitām 5 litri diennaktī
6. Dzeramā ūdens un kanalizācijas patēriņa normas, kas noteiktas lēmuma 3.,4.,5.punktā:
6.1. spēkā no 2013.gada 1.decembra, ciematos, kur realizēts ūdenssaimniecības projekts
ciematos, kur netiks realizēts ūdenssaimniecības projekts.

un

6.2. spēkā pēc projekta pabeigšanas ciematos, kuros plānots ūdenssaimniecības projekts.
7. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt līdz 2013.gada 1.septembrim brīdināt iedzīvotājus
par komunālo pakalpojumu tarifu izmaiņām.
8. Pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2014.gada 1.februārim nodrošināt visos pašvaldības īpašumos
ūdens uzskaiti, izņemot ciematus, kur tiks veikta ūdenssaimniecības sakārtošana.
9. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem obligāti nodrošināt saražotās siltumenerģijas daudzuma
uzskaiti katlu mājās.
10. Atcelt domes 2011.gada 26.maija (protokols Nr.7.28.§) lēmumu „Par komunālo pakalpojumu
tarifu apstiprināšanu”.
11. Atcelt domes 2009.gada 12.novembra (protokols Nr.9.20.§) lēmuma „Par komunālo
pakalpojumu tarifu un dzeramā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu” 3., 3.a.; 6.punktu.

Lēmums Nr.294
Par vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu
______________________________________________________
A.Vanags
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 5. panta pirmā
daļa paredz, ka novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes
ievēlēšanas.
Jēkabpils novada dome ar 25.07.2013. sēdes lēmumu Nr.263 (protokols Nr.9) noteica vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2013.gada 9.augustam.
Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā saņemti 11 vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu
pieteikumi.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.1 „Par novada vēlēšanu komisijas sastāvu”.
Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēti:
Nr.
1

Uzvārds
Kalniškāne

Vārds,
Inese

Saņemtas balsis
10
14

2
3
4
5
6
7

Sēle
Vanaga
Matuseviča
Stūrītis
Brandule
Zaharevska

Ina
Sarmīte
Lolita
Vilnis
Raisma
Inita

10
10
9
9
8
8

Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu rezerves sastāvā:
Nr.
1
2
3
4

Uzvārds
Valtere
Klaucāne
Bruka
Timpa

Vārds,
Ieva
Ingūna
Velga
Elga

Saņemtas balsis
7
5
4
4

Lēmums Nr.295
Par dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai” Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros
_______________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas (2008.-2014.) 1.prioritātes „Izglītots,
radošs un konkurētspējīgs cilvēks” 2. rīcības virzienu „Informācijas sabiedrības veidošana”, un 3.prioritātes
„Kvalitatīva dzīves vide” 8. rīcības virzienu „Vides un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un attīstība” un
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. punktu, 15.panta 1,daļas 1.punktu;
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Jēkabpils novada pašvaldības dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” kā projekta partnerim.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

Nākamās komiteju sēdes notiek 2013.gada 12.septembrī.
Nākamā domes sēde notiek 2013.gada 19.septembrī plkst.11:00
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