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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Jēkabpilī 

 
2013.gada 19.septembrī Nr.1-1/14 

 
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst. 11:00 
Sēdi atklāj plkst. 11:05 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
Protokolē – Ilze Kalniņa 
 
Piedalās domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, 
Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars Vanags. 
 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte Inese Tumanova, darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas 
speciāliste Rasma Mazulāne, galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Aija Raginska, 
teritorijas plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja 
Ingrīda Feldmane, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele 
pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Antons Tropiks, Andris Baltaruņķis, Rubenes pagasta 
pārvaldes vadītājas p.i.Inga Kliģe, Zasas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.Juris Putnis, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze 
Kalniņa, SIA „Reģionālie projekti” pārstāvis Tālis Skuja 
 
Sēdē nepiedalās deputāts: Ināra Blumberga, Ieva Jātniece, Armands Ķiploks, Modris Pavārs, Olita Spēka (apsveica) 
attaisnotu iemeslu dēļ. 
 
ZIŅOJUMI:  

1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. ziņojums 
2. Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja ziņojums  

Apstiprinātā darba kārtība: 
Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 
Lēmuma nosaukums 

1.  297. 
 

Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam apstiprināšanu 

2.  298. Par Jēkabpils novada pašvaldības namu apsaimniekošanas tarifa un dzīvojamo telpu īres tarifu 
apstiprināšanu euro valūtā 

3.  299. Grozījumi 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.293 „Par komunālo tarifu apstiprināšanu” 
4.  300. Par Jēkabpils novada kultūras iestāžu pasākumu biļešu cenas  euro valūtā apstiprināšanu 
5.  301. Par maksas apstiprināšanu pakalpojumiem, ko sniedz Jēkabpils novada pašvaldība un iestādes euro 

valūtā 
6.  302. Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu  sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu euro 

valūtā 
7.  303. Par Jēkabpils novada pašvaldības skolu ēdnīcu pusdienu cenas noteikšanu euro valūtā 
8.  304. Par grozījumiem 2013.gada 23.maija  lēmumā Nr.204. „Par Jēkabpils novada sociālā aprūpes 

nama „Mežvijas” maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 
9.  305. Par grozījumiem noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izmantošanas kārtība” 
10.  306. Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (kadastra Nr.56480050131, Ābeļu 

pagasts) 
11.  307. Par dzīvokļa Aldaunes ielā 2-26, Brodos,  Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu - 

vienkāršoto renovāciju 
12.  308. Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) 
13.  309. Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
14.  310. Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
15.  311. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Sila iela 2A-8, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 



 2 

atsavināšanu  (Sila iela 2A-8, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā) 
16.  312. Par Jēkabpils novada pašvaldībā ārpustiesas īres, komunālo parādu piedziņu 
17.  313. Par finansējuma iedalīšanu pamatizglītības programmas īstenošanai 
18.  314. Par piemaksu noteikšanu  skolu direktoriem par pirmsskolas grupām 
19.  315. Par „Nolikuma par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 

apstiprināšanu 
20.  316. Par Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
21.  317. Par Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
22.  318. Par Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
23.  319. Par Izglītības un kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
24.  320. Par Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu 
25.  321. Par saistošajos noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 

17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” apstiprināšanu 

26.  322. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
apstiprināšanu 

27.  323. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtība”” apstiprināšanu 

28.  324. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvārī 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā Jēkabpils 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

29.  325. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” 
apstiprināšanu 

30.  326. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības 
noteikumi”” apstiprināšanu 

31.  327. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu 

32. 328. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Jēkabpils novadā” 
apstiprināšanu 

33.  329. Par priekšsēdētāja komandējumu uz Vāciju 
34.  330. Par priekšsēdētāja komandējumu uz Rumāniju 
35.  331. Par saistošajos noteikumu Nr.18 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

36.  332. Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2011.gada 21.aprīļa noteikumos „Jēkabpils novada 
pašvaldības iekšēja kārtība publisko iepirkumu likuma nereglamentēto iepirkumu līdz LVL 3000 
(piegādēm un pakalpojumiem) un līdz LVL 10000 (būvdarbiem) veikšanai” 

37.  333. Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2009.gada 23.septembra noteikumos „Kārtība, kādā 
novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, un pārvaldes vadītājs 
rīkojas ar novada domes mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar 
juridiskajām un fiziskajām personām” 

 
 

Lēmums Nr.297 
Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam apstiprināšanu 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu, 21.panta 3.punktu un Zemgales 
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plānošanas reģiona 30.07.2013. atzinumu Nr. 1-6/248e un  Zemgales plānošanas reģiona 18.09.2013. atzinumu Nr. 1-6/308e 
(pielikumā kritēriji). 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, 
Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav 
balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam. 
2. Paziņojumu par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam apstiprināšanu publicēt pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 
3. Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030. publicēt pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv  
4. Iesniegt Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā un Zemgales plānošanas reģionam. 
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša. 
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Pielikums 18.09.2013. vēstulei Nr. 1-6/308e 

 

Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei vietējā līmenī 

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nosaukums  Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam papildinātā 
redakcija 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas iesniegšanas datums 03.09.2013. 

Aizpildīšanas datums 18.09.2013. 

 
 

N. 
p. 
k. 

Kritērijs 

Atzīme 
par 

izpildi 
(jā / nē / 
daļēji) 

 
Komentārs 

(par atbilstību kritērijam un nepieciešamie uzlabojumi) 
 

1.Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – IAS) ir izstrādāta/aktualizēta, atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības 
plānošanas likuma 8.pants, 9.pants, MK noteikumu nr. 7111 9.punkts) 
1.1. IAS ir izstrādāta / aktualizēta ilgtermiņam 

(līdz 25 gadiem) 

JĀ Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (IAS) ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments ar termiņu līdz 2030.gadam. 
 
Ņemts vērā reģiona atzinumā par pirmo redakciju norādītais. 

1.2. IAS ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem 

un prioritātēm  

JĀ Jēkabpils novada ilgtermiņa mērķi atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
prioritātēm. 
 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritātes: 

� Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā – atbilst Jēkabpils novada 
ilgtermiņa mērķis SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs. 

� Paradigmas maiņa izglītībā - atbilst novada ilgtermiņa mērķis SM1 
Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs. 

� Inovatīva un efektīva ekonomika - atbilst novada ilgtermiņa mērķis SM3 
Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi. 

� Telpiskās attīstības perspektīva – atbilst visi novada ilgtermiņa mērķi. 
� Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība – atbilst novada ilgtermiņa 

mērķis SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi. 
� Kultūras telpas attīstība - atbilst novada ilgtermiņa mērķis SM1 Izglītots, 

vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs. 
� Daba kā nākotnes kapitāls – atbilst novada ilgtermiņa mērķis SM2 

Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta.  
1.3. IAS ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar attiecīgā plānošanas 

reģiona spēkā esošo ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
JĀ ZPR Teritorijas plānojumā noteiktā vīzija ir ievērota, izstrādājot Jēkabpils novada 

IAS. 

                                            
1
 Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Rīgā 2012.gada 16.oktobrī 



 5 

noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm 

(ja plānošanas reģionam nav IAS programmas, tad saskaņā ar 

spēkā esošo teritorijas plānojumu un attīstības programmu) 

 
Novada telpiskās struktūras attīstības virzieni saskan ar Zemgales plānošanas 
reģiona politikas plānošanas principiem, kas noteikti reģiona Teritorijas 
plānojumā 2006.-2026. Gadam. 

2. IAS sastāv no: 
(MK noteikumu nr. 7111 10.punkts) 
2.1. Stratēģiskās daļa, kurā ietverts: JĀ Papildināta sadaļa atbilstoši atzinumā par pirmo redakciju norādītajām 

nepilnībām. 
2.1.1. ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) JĀ Vīzija definēta jau novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam: 

Jēkabpils novads – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā. 
2.1.2. stratēģiskais mērķis  

 

JĀ Trīs stratēģiskie mērķi definēti jau novada attīstības programmā 2012.-
2018.gadam: 
SM1 – izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs; 
SM2 – pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta; 
SM3 – ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi. 
 
Definētie stratēģiskie mērķi ir saskaņā ar vīziju. 

2.1.3. ilgtermiņa prioritātes JĀ Par katru no stratēģiskajiem mērķiem dots apraksts ar atslēgas vārdiem –  
SM1 tie ir iedzīvotāji, izglītība, veselība un aktīvs dzīvesveids, kultūra sociālie 
pakalpojumi un drošība; 
SM2 – mobilitāte, infrastruktūra un vides aizsardzība; 
SM3 – uzņēmējdarbība, tūrisms un pārvalde.  
 
Ņemts vērā reģiona atzinumā par pirmo redakciju norādītais un definētas 

ilgtermiņa prioritātes stratēģiskajiem mērķiem, saskaņā ar AP iekļautajām vidēja 

termiņa prioritātēm: 

� SM 1 „izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs” pakārtotā ilgtermiņa 
prioritāte: Izglītota, vesela, sociāli aktīva un radoša sabiedrība. 

� SM 2 „pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta” pakārtotā ilgtermiņa 
prioritāte: Teicama mobilitāte, pieejama inženiertehniskā infrastruktūra, 
labiekārtota un droša vide. 

� SM 3 „ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi” pakārtotā 
ilgtermiņa prioritāte: Ekonomisko izaugsmi veicinoša vide un 
daudzveidīgas lauku teritorijas. 

2.1.4. teritorijas specializācija 

 

 

JĀ Teritorijas specializācija definēta novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam. 
 
Kā specializācija tiek noteikta – mežsaimniecības attīstība, lauksaimnieciskā 
ražošana, sabiedrisko pakalpojumu attīstība, tūrisma attīstība. 
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Latvijas mērogā specializācija ir dabas bagātības un Daugava, Zemgales reģiona 
mērogā – mežsaimniecība un lauksaimniecība, savukārt Eiropas mērogā – dabas 
vide un kultūrvide. 

2.2. Telpiskās attīstības perspektīva - apraksta un brīvi izvēlētā 
veidā grafiski attēlo teritorijas telpisko struktūru, ietverot: 

JĀ Papildināta sadaļa atbilstoši atzinumā par pirmo redakciju norādītajām 
nepilnībām. 

2.2.1. nozīmīgākos esošās telpiskās struktūras elementus un vēlamās 

ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas 

 

(atspoguļojot vietējā līmenī esošās un lauku perspektīvās 

struktūras, lauksaimniecības, meža un jauktas zemes lietojuma 

struktūras, perspektīvās teritorijas dzīvošanai, rūpniecībai un 

uzņēmējdarbībai, kā arī pašvaldību sadarbības attīstības 

telpisko vīziju u.c. funkcionālo telpu attēlojumus) 

JĀ Attēloti nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi. 
 

Ņemts vērā reģiona atzinumā par pirmo redakciju norādītais, un papildināta 

informācija par rekonstruējamajiem ceļu posmiem. 

 
Izvirzīti trīs prioritārie telpiskās struktūras pilnveidošanas virzieni: 

� Apdzīvojuma struktūra 
� Sasniedzamība un infrastruktūra 
� Lauku teritorijas 

2.2.2. apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu 

 

(atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem, atspoguļojot izglītības, 

veselības, kultūras iestāžu izvietojuma un plānoto apdzīvojuma 

centru savienojumu telpisko attēlojumu) 

JĀ  Katram attīstības centru līmenis noteikts vēlamais pakalpojumu apjoms. 
 
Attēlota novada apdzīvojuma struktūra. 
 
Kā novada nozīmes attīstības centri noteikti Zasa, Rubeņi, Dunava. 
Kā vietējas nozīmes attīstības centri noteikti Brodi, Vandāni, Vidsala, Mežgale, 
Dubulti. 
 
Iekļauta informācija arī par ciemiem un pārējām apdzīvotām vietām, kā arī par 
Jēkabpils pilsētu kā nacionālas nozīmes attīstības centru un tā nozīmi ne tikai 
Jēkabpils novada, bet visa reģiona attīstībā. 
 
Iekļautas vadlīnijas apdzīvojuma struktūras attīstībai un plānošanai. 
 
Grafiski attēlota informācija par sociālo pakalpojumu pieejamību novadā. 
 
Ņemts vērā reģiona atzinumā par pirmo redakciju norādītais – ir saņemta 

pašvaldības vēstule, kurā pamatota iepriekš noteikto centru maiņa. 

2.2.3. galvenos transporta koridorus un infrastruktūru (piemēram, 

valsts galvenos un reģionālos autoceļus, dzelzceļus, ostas, 

lidostas u.c.), kā arī maģistrālos inženierkomunikāciju tīklus 

un objektus  

 

(atspoguļojot perspektīvos autoceļu, dzelzceļu, veloceļu tīklus, 

naftas un gāzes vadus, elektrolīnijas, telekomunikāciju, 

 JĀ Grafiski attēlota Jēkabpils novada transporta infrastruktūra un 
inženierkomunikācijas.  
 
Iekļautas vadlīnijas transporta un inženierkomunikāciju plānošanai. 
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ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī uzņēmējdarbību 

atbalstošo infrastruktūru) 

2.2.4. dabas teritoriju telpisko struktūru, tai skaitā īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju tīklu 

JĀ Attēlotas lauku teritorijas, iekļaujot informāciju par lauku teritorijas elementiem, 
kas īpaši stiprināmi un svarīgi novada ilgtspējīgai attīstībai:  

� Lauksaimniecības teritorijas  
� Mežsaimniecības teritorijas  
� Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  
� Tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas (tūrisma maršruti, ūdens 

tūrisma attīstības areāli) 
 
Iekļautas vadlīnijas lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju attīstībai, kā 
arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un tūrismam un rekreācijai nozīmīgo 
teritoriju attīstībai.  

2.2.5. kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 

 

 

JĀ Ir iekļauta informācija par valsts un pašvaldības aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem, kā arī kultūrvēsturiskajiem objektiem. 
 
Vadlīnijās mežsaimniecības teritoriju attīstībai un plānošanai, minēts, ka IAS 
atbalsta neizmantoto un mazvērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanu, bet 
nepieļaujot ainavas daudzveidības un estētiskās kvalitātes samazināšanos 
ainaviski nozīmīgās teritorijās, nepieļaujot izcilu skatu zaudēšanu un 
kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu aizsegšanu. 

2.2.6. ainaviski vērtīgās un citas īpašās teritorijas JĀ Ņemts vērā reģiona atzinumā par pirmo redakciju norādītais – 

� Papildināta informācija par tūrismam un rekreācijai nozīmīgām un 
ainaviski vērtīgām teritorijām un objektiem – Daugavas krasts, 
pārceltuves, Latvju zīmju parks Leimaņu pagastā, Grīna piemiņas vieta 
Kalna pagastā, Zasas parks, Rubeņu parks, Dunavas pagastā – pie 
plostnieku akmens, Dignājas pagasta parks ar estrādi, Ābeļu skolas 
estrāde. 

� Papildināta grafiskā informācija norādot pārceltuves, parkus, piemiņas 
vietas/pieminekļus, estrādi, kā arī piekļuves vietas Daugavai. 

2.2.7. prioritāri attīstāmās teritorijas JĀ Ņemts vērā reģiona atzinumā par pirmo redakciju norādītais un iekļauta 

informācija par prioritāri attīstāmajām teritorijām, kuras novada teritorijā ir: 
� lauksaimniecības teritorijas; 
� novada nozīmes attīstības centri; 
� vietējas nozīmes attīstības centri; 
� valsts autoceļi, kas nodrošina piekļuvi nacionālas nozīmes centram, 

novada nozīmes centram, vietējas nozīmes centram un uzņēmējdarbībai 
nozīmīgām teritorijām un objektiem (8.attēls); 

� ainaviski vērtīgās teritorijas; 
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� tūrisma attīstības teritorijas. 
3. IAS īstenošanas uzraudzības kārtība 
(MK noteikumu nr. 7111 12.punkts) 
3.1. Pašvaldība nodrošina IAS uzraudzību, regulāri novērtējot 

īstenošanas rezultātus 

 

(definēti ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti, kas raksturo 

stratēģiskā mērķa izpildi) 

JĀ Katram izvirzītajam stratēģiskajam mērķim definēti ilgtermiņā sasniedzamie 
rezultāti, kas raksturo stratēģiskā mērķa izpildi.  

4. Sabiedrības iesaiste IAS izstrādē 
(Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, MK noteikumi Nr.9702, MK noteikumu nr. 7111 67.-68.punkts) 
4.1. IAS izstrādes procesā ir notikusi dokumenta publiskā 

apspriešana  

JĀ Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 4.jūlija līdz 2013.gada 
1.augustam. 

5. Principi 
(Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.pants) 
5.1. atklātības (līdzdalības) princips — attīstības plānošanas 

process ir atklāts, teritorijas attīstības plānošanā un 

dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību un nodrošina 

informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu 

JĀ Atklātības princips ievērots, organizējot sabiedrības iesaisti dokumenta izstrādē. 

5.2. interešu saskaņotības (pēctecības) princips 

— izstrādājot jaunus teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības 

plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos 

JĀ Izstrādājot stratēģiju ievērots interešu saskaņotības princips. 

5.3. uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā 

un attīstības plānošanas dokumentu īstenošanā visos pārvaldes 

līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī 
uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem 

rezultātiem 

JĀ Informācija par uzraudzības procesu ir iekļauta gan pašvaldības attīstības 
programmā 2012.-2018.gadam, gan šai ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 
 

Skatīt komentāru pie 3.1. 

                                            
2 Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970  „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
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Lēmums Nr.298 
Par Jēkabpils novada pašvaldības namu apsaimniekošanas tarifa 

un dzīvojamo telpu īres tarifu apstiprināšanu euro valūtā 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, likumu „Par dzīvojamo telpu 

īri”, Ministru kabinets noteikumiem Nr.45 „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo 
apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, Ministru kabinets noteikumiem Nr.1014 
„Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, Ministru 
kabinets  noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un ņemot vērā 2013.gada 
12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un finanšu komiteju 
ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt namu apsaimniekošanas tarifu euro (bez PVN) Jēkabpils novada pašvaldībā:  

Nr.p.k. Pagasts Namu apsaimniekošanas tarifu  
 EURO/ m2 

1.  Ābeļu pagasts „Brodi” 
Ārpus ciemata teritorijas 

0.14 
0.09 

2. Dignājas pagastā 0.09 
3. Dunavas pagastā 0.09 
4. Kalna pagastā 0.07 
5. Leimaņu pagastā 0.09 
6. Rubenes pagastā - 
7. Zasas pagastā 0.09 

 

2. Apstiprināt sekojošu dzīvojamo telpu īres tarifu euro  (bez PVN) Jēkabpils novada pašvaldībā: 

 
Nr.p.k. Pagasts  Dzīvojamo telpu īres tarifs 

euro/m2 
1. Ābeļu pagasts „Brodi” 0.20 

Ārpus ciemata teritorijas 0.11 
2. Dignājas pagastā 0.14 
3. Dunavas pagastā 0.14 
4. Kalna pagastā 0.14 
5. Leimaņu pagastā 0.14 
6. Rubenes pagastā 0.07 
7. Zasas pagastā centrā 0.17 

dzīvojamās mājās bez iekšējām komunikācijām 0.11 
 
3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā  

noteiktajā kārtībā un apmērā. 
4. Atzīt par spēku zaudējušu lēmuma no 2009.gada 12.novembra 20.§ „Par komunālo 

pakalpojumu tarifu un dzeramā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu” 2.punktu (protokols Nr.9.) 
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5.  Atzīt par spēku zaudējušu lēmumu no 2009.gada 17.decembra 10.§ „Par grozījumiem 
komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanā” (protokols Nr.10.) 

6. Atzīt par spēku zaudējušu lēmumu no2013.gada 28.marta Nr.141. „Par īres tarifu 
apstiprināšanu dzīvojamās mājās bez iekšējām komunikācijām Jēkabpils novada Zasas pagastā” 
(protokols Nr.4) 
        7. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 
Lēmums Nr.299 

Grozījumi 2013.gada 22.augusta lēmumā 
Nr.293 „Par komunālo tarifu apstiprināšanu” 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, Ministru kabineta  noteikumiem 

Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.293 „Par komunālo tarifu apstiprināšanu” (protokols 
Nr.12.) šādus grozījumus - 
izteikt 6.1.punktu  šādā redakcijā: 
 
„6.1. Spēkā no 2014.gada 1.februāra, ciematos, kur realizēts ūdenssaimniecības projekts un ciematos, 
kur netiks realizēts ūdenssaimniecības projekts”.  
 
 

Lēmums Nr.300 
Par Jēkabpils novada kultūras iestāžu pasākumu biļešu cenas 

 euro valūtā apstiprināšanu 
_______________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un ņemot vērā 
2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 
komiteju ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada kultūras iestāžu pasākumu biļešu cenas EURO bez PVN: 
 

Pasākums Cena euro bez PVN 
Amatierkolektīvi (koncerti, izrādes) 0.70 -1.40 
Viesmākslinieku (vieskoncerti, viesizrādes) 2.80- 7.10 
Bērnu pasākumi (koncerti, izrādes) 0.70 -1.40 
Deju vakari ar dzīvo mūziku 2.10- 4.20 
Diskotēkas 1.40- 2.10 
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2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu lēmumu Nr.142 no 28.03.13 „Par Jēkabpils novada kultūras iestāžu 
pasākumu ieejas biļešu cenu apstiprināšanu” (protokols Nr.4.) 
4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 
Lēmums Nr.301 

Par maksas apstiprināšana pakalpojumiem, 
ko sniedz Jēkabpils novada pašvaldība un iestādes euro valūtā 

_____________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta „g” 

apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta 3.daļu un ņemot vērā 2013.gada 
12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju 
ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas EURO bez PVN: 

 
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Daudzums Cena Euro bez 

PVN 
 

1. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses) 
A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 
A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses) 
A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm) 

A3 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses) 
A3 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 

0.07 
0.14 
0.28 
0,57 
0.14 
0.21 

2. Izdruka no datora A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses) 
A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 
A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses) 
A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm) 

0.07 
0.14 
0.14 
0.36 

3. Oriģinālu skenēšana A4 formāta 1 lapa 0.21 
4. Faksa pakalpojumi 

(nosūtīšana, 
saņemšana) 

Pa Latviju 1 lapa 
Uz Eiropas valstīm - 1 lapa 
Uz citām ārvalstīm - 1 lapa 

0.21 
0.85 
0.85 

 
2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 
3. Atzīt 2009.gada 12.novembra (protokols Nr.9, 47.§) par spēku zaudējušu lēmumu „Maksas 
apstiprināšana pakalpojumiem, ko sniedz Jēkabpils novada pašvaldība un iestādes ”   
4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 

Lēmums Nr.302 
Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu sniegto 

maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu euro valūtā 
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____________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

27.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.b.punkts nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības noteikt maksu par pašvaldības nedzīvojamā fonda īri (nomu). 

Likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta „a”; „b” un „g” apakšpunktiem 
41.panta 1. daļas 4.punktu, Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 3.panta 1.un 2.punktu un 5.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada 
domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības  komunālās saimniecības speciālistu maksas 
pakalpojumu cenas: 
 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena euro bez PVN 
Ābeļu pagasta pārvalde 

 
1.1.santehniķa pakalpojumi 1 stunda 4.27 
1.2.elektriķa pakalpojumi 1 stunda 3.56 

Dignājas pagasta pārvalde 
 

1.3.komunālās saimniecības 
pārziņa pakalpojumi 

1 stunda 3.56 

Dunavas pagasta pārvalde 
 

1.4.santehniķis 1 stunda 3.56 
1.5.elektriķis 1 stunda 3.56 

Leimaņu pagasta pārvalde 
 

1.6 Elektriķis - santehniķis 1 stunda 3.56 
Rubenes pagasta pārvalde 

 
1.7.Komunālās saimniecības 
darbinieku pakalpojumi 

1 stunda 3.56 

 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības  tehnikas  un transporta maksas 

pakalpojumu cenas: 
 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena euro bez PVN 
Ābeļu pagasta pārvalde 
 
2.1. traktortehnikas MTZ-82 
ar agregātiem un PE -08 

1 stunda 17.07 

2.2.  autobuss Mersedes-Benz 1 kilometrs 0.61 
Autobusa Mersedes-Benz 
pakalpojuma cena 
piemērojama pēc 
komercpārvadājumu 
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sertifikāta  saņemšanas 
Autotransporta direkcijā 

Zasas pagasta pārvalde 
 
2.3. Traktortehnika T – 150 K 
sniega tīrīšana 

1 stunda 21.34 

2.4. Traktortehnika T150K 
kanalizācijas sūknēšana un 
izvešana 

1 stunda 21.34 

2.5. Traktortehnika  MTZ-80 
pakalpojumi ar piekabi 

1  stunda 17.07 

2.6. FORD TRANSIT 
pakalpojumi 

1 kilometrs 0.50 

 
3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu  telpu nomas maksas  

publiskiem un individuāliem pasākumiem: 
 

Nr.p.k. Telpas 
nosaukums 

Maksa bez PVN 
vasaras sezonā 

Maksa bez PVN 
apkures sezonā 

Piezīmes 

Zasas pagasta pārvalde 
Zasas vidusskola 
3.1. mācību telpa skolā h 2.85 h 5.69  
3.2. datorklase h 5.69 h 8.54  
3.3. interaktīvā klase h 5.69 h 8.54  
3.4. ķīmijas kabinets h 5.69 h 8.54  
3.5. zāle  h 5.69 h 8.54  
3.6. naktsmītnes 

internātā 
dienn.4.27 
dienn.2.85 ar savu 
gultas veļu 

dienn.5.69 
dienn. ar savu 
gultas veļu4.27 

 

3.7. virtuve internātā dienn.1.42 dienn.2.13  
3.8. skolas ēdnīcas zāle 

pasākumiem 
h 2.85 h 5.69  

3.9. skolas ēdnīcas 
virtuve ar inventāru 
un zāle un faktiskās 
elektrības izmaksas 

h 5.69 h 8.54  

3.10. nometnēm skolas 
ēdnīcas virtuve ar 
inventāru un zāle, 
plus faktiskās 
elektrības izmaksas 

dienn. 7.11   

3.11. Projektora 
izmantošana 

 2.85 euro/h  diena 7.11 

Rubenes pagasta pārvalde 
Rubenes pamatskola 
3.12. Mācību telpas   2.85 euro/h 5.69 euro/h  
3.13. Pasākumu telpas 2.85 euro/h 5.69 euro/h  
3.14. Pasākumu telpas ar 

virtuvi  
4.27 euro/h 7.11 euro/h  

Dignājas pagasta pārvalde 
Dignājas pamatskola 
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3.15. Dignājas 
pamatskolas zāle 

2.85 euro/h 5.69 euro/h  

Dunavas pagasta pārvalde 
Dunavas pamatskola 
3.16. mācību telpas 2.85 euro/h 5.69 euro/h  
3.17. pasākumu telpas 

(Tradīciju zāle) 
2.85 euro/h 5.69 euro/h  

3.18. pasākumu telpas ar 
virtuvi 

4.27 euro/h 7.11 euro/h  

 
4. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības kultūras  iestāžu  telpu nomas maksas  

publiskiem un individuāliem pasākumiem: 
 

Nr.p.k. Telpas 
nosaukums 

Maksa bez PVN 
vasaras sezonā 

Maksa bez PVN 
apkures sezonā 

piezīmes 

Ābeļu pagasta pārvalde 
Ābeļu tautas nams 
4.1. Ārpus novada teritorijas 

dzīvojošajiem (par 
diennakti) 

  bez PVN 71.14 

4.2. Novada iedzīvotājiem 
(par diennakti) 

  bez PVN 42.69 

4.3. Ja persona vēlas 
iznomāt pa stundām 
(semināri, kursi) u.c.) 

  stundā bez 
PVN; 1.71 

4.4. Novadā reģistrētām 
juridiskām personām 
(par diennakti) 

  bez PVN; 56.91 

4.5. Ārpus novada 
juridiskām personām 
(par diennakti) 

  bez PVN 85.37 

4.6. Ābeļu estrāde 7.11 euro/h - 14.23 (ar telts 
uzstādīšanu un 
sabiedriskajām 
tualetēm, 
patērētās 
elektrības 
izmaksas pēc 
skaitītāja) 

Kalna pagasta pārvalde 
Kultūras nams „Zītari” 
4.7. Kultūras nama 

telpas  
4.27 euro/h 7.11 euro/h  

„Doktorāts” 
4.8. Atpūtas telpas 2.85 euro/h 5.69 euro/h  
4.9. Atpūtas telpas ar 

virtuvi 
4.27 euro/h 7.11 euro/h  

Leimaņu pagasta pārvalde 
Leimaņu tautas nams 
4.10. zāle 2.85 euro/h 4.27 euro/h  
4.11. Zāle ar virtuvi   3.56 euro/h 4.98 euro/h  
Rubenes pagasta pārvalde 
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Rubenes kultūras nams 
4.12. Lielā (skatītāju) 

zāle 
4.27 euro/h  7.11 euro/h   

4.13. Sporta (deju) zāle 4.27 euro/h 7.11 euro/h  
Slates sabiedriskajā centrā 
4.14. Zāle 2.85 euro/h 5.69 euro/h  
4.15. Zāle un virtuve 4.27 euro/h 7.11 euro/h  

 
5. Apstiprināt Jēkabpils novada sporta zāles, sporta laukumu nomas maksas 

pakalpojumus: 
 

Nr.p.k. Objekts  cena  par stundu euro bez PVN 
Ābeļu pagasta pārvalde 
Ābeļu pamatskola 
5.1 stadions 7.11 euro/h 
5.2. sporta zāle 14.23 euro/h 
Dunavas pagasta pārvalde 
Dunavas pamatskola 
5.3. sporta zāle (grupām) 7.11 euro/h 
5.4 sporta laukuma (dienā) 14.23 euro (dienā) 
   
Zasas pagasta pārvalde 
Zasas vidusskola 
5.5. sporta zāle grupai 7.11 euro/h vasaras sezonā 

8.54 euro/h     apkures sezonā 
5.6. sporta zāles sektors individuāli 0.43 euro/h vasaras sezonā  

0.71 euro/h  apkures sezonā 
5.7 sauna sporta zālē pirmā stunda 9.96 euro/h  

katra nākamā 7.11 euro stunda 
5.8 sporta laukums 2.85 euro/h 

pasākums 14.23 euro 
 
6. Novada pašvaldības iestādēm, valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izglītojošo 

sabiedrisko, publisko un atklāto pasākumu rīkošanai  pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības atļaut 
izmantot telpas bez maksas. 

7. Pārvalde var noteikt papildus samaksu pie nomas maksas, ja iznomātājs pieprasa telpu 
izmantošanā papildus pakalpojumus. 

8. Novada citu pagastu iestādēm un sabiedriskajām organizācijām telpu maksa tiek noteikta 
pēc faktiskajiem izdevumiem. 
  9. Noteikt, ka objekta īpašnieks par atsevišķiem pakalpojumiem  (elektrība, atkritumu 
savākšana, dušu izmantošana) nosaka faktisko izdevumu maksu. 

10.  Noteikt, ka no nomas maksas atbrīvojami Jēkabpils novada pašvaldības  iestāžu rīkotie 
pasākumi, pasākumi, kas tiek rīkoti vispārējās izglītības programmu nodrošināšanai, kā arī Jēkabpils 
novada iedzīvotāji noteiktā darba laikā. 

11. Noteikt, ka atsevišķos gadījumos, ar atsevišķu  pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu katrā 
konkrētajā gadījumā, nomas maksa var tikt samazināta vai no tās var tikt atbrīvoti citi publisko 
pasākumu rīkotāji.  

12. Noteikt, ka nomas maksa un citi ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem iemaksājami  
pagasta pārvaldes budžetā. 

13. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās 
vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 
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14. Atzīt par spēku zaudējušu 2009. gada 12.novembra (protokols Nr.9,20.§) lēmumu „Par 
komunālo pakalpojumu tarifu un dzeramā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu” 2.punktu. 

15. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 21.aprīļa (protokols Nr.6,32.§) lēmumu „Par Ābeļu 
pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu”.  

16. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 26.maija (protokols Nr.7,27.§) lēmumu „Par Ābeļu 
pamatskolas objektu nomas maksas apstiprināšanu publiskiem un individuāliem pasākumiem”.  

17. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 12.novembra (protokols Nr.9) lēmumu 48.§ „Par 
Ābeļu Tautas nama telpu nomas maksas noteikšanu”. 

18. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 23.maija (protokols Nr.6) lēmumu Nr.202 „Par 
Dignājas pamatskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu”.  

19. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.marta (protokols Nr.4) lēmumu Nr.138 „Par 
Dunavas pagasta pārvaldes telpu nomas maksas un maksas pakalpojumu  apstiprināšanu”.  

20. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.marta (protokols Nr.4) lēmumu Nr.139 „Par 
Kalna pagasta pārvaldes telpu nomas maksas  apstiprināšanu”.  

21. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 23.maija (protokols Nr.6) lēmumu Nr.203 „Par 
Leimaņu pagasta pārvaldes  telpu nomas maksas un maksas pakalpojumu  apstiprināšanu”.  

22. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 25.aprīļa (protokols Nr.5) lēmumu Nr.177 „Par 
Rubenes pagasta maksas pakalpojumu apstiprināšanu”. 

23. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 18.marta (protokols Nr.3,30.§) lēmumu „Par telpu 
nomas maksas apstiprināšanu Rubenes pagasta pārvaldes iestādēs”.  

24. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.marta (protokols nr.4) lēmumu Nr.140 „Par Zasas 
pagasta pārvaldes telpu nomas maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu”. 

25. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 
Lēmums Nr.303 

Par Jēkabpils novada pašvaldības  
skolu ēdnīcu pusdienu cenas noteikšanu euro valūtā 

________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pusdienu cenas  euro valūtā:  

 

Nr.p.k. skolas nosaukums 
Nosacītā pusdienu 

cena dienā skolniekam 
euro 

Nosacītā pusdienu 
cena dienā skolas 
darbiniekam euro 

1. Dignājas pamatskola 0.57 0.85 
2. Dunavas pamatskola 0.57 0.85 
3. Bērzgala pamatskola 0.57 0.85 
4. Rubenes pamatskola 0.57 0.85 
5. Zasas vidusskola 0.71 1.00 
6. Ābeļu pamatskola (pēc iepirkuma) 1.57 1.57 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2011. gada 18.augusta (protokols Nr.11) lēmumu Nr.3 „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības skolu ēdnīcu pusdienu cenas noteikšanu. 
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3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

Lēmums Nr.304 
Par grozījumiem 2013.gada 23.maija  lēmumā Nr.204. „Par Jēkabpils novada 

 sociālā aprūpes nama „Mežvijas” maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 
_______________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties  uz likumu  „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14. punkta „b” 
apakšpunktu; 41.panta 1.daļas 4.punktu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada 
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt 2013.gada 23.maija  lēmumā Nr.204. „Par Jēkabpils novada sociālā aprūpes nama 
„Mežvijas” maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6) šādus grozījumus 

1. Izteikt lēmuma  1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„1. Apstiprināt Jēkabpils novada sociālā aprūpes namā „Mežvijas”, novada teritorijā deklarētiem 
iedzīvotājiem, par sociālās aprūpes pakalpojumiem euro 1.64 (viens euro 64 centi) dienā.” 

2. Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.” 
 

 
Lēmums Nr.305 

Par grozījumiem noteikumos  
„Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kārtība” 

______________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. 1.daļas 27.punktu, 41.panta.1.daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 1.daļu, 5.2 panta 4.daļas 1.un 4.punktu un ņemot 
vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izdarīt Noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas 
kārtība”  sekojošus grozījumus:  
 
21.¹ 2.apakšpunktā Vārdus „trīs santīmu” aizstāt ar vārdiem „četru centu”, ciparus un vārdus „40,00 

(četrdesmit latus)” aizstāt ar cipariem un vārdiem „56,91 (piecdesmit seši euro  
91 cents)” 

28.1.apakšpunktā ciparus un vārdus „25,00 ( divdesmit pieci lati)” aizstāt ar cipariem un vārdiem 
„35,57 (trīsdesmit pieci euro 57 centi)”  

28.2.apakšpunktā ciparus un vārdus „25,00 (divdesmit pieci lati)” aizstāt ar cipariem un vārdiem 
„35,57 (trīsdesmit pieci euro 57 centi)” 

  
2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
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Lēmums Nr.306 
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 

(Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās likuma 3.panta 5.daļas 1.punktu; Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 
25.panta 4; 4.1daļu; Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.punktu un 2013.gada 
12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā (svītrots) piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
2. Apstiprināt nosaukumu un adresi (adresāts), zemes vienībai ar apzīmējumu kadastra Nr. (svītrots). 
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai ar 
kadastra Nr. (svītrots)  - 0.05 ha. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

 
 

Lēmums Nr.307 
Par dzīvokļa Aldaunes ielā 2-26, Brodos, 

 Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu - vienkāršoto renovāciju 
__________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei veikt trīsistabu dzīvokļa Aldaunes ielā 2-26, Brodos, Ābeļu 
pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu - vienkāršoto renovāciju, izstrādājot tehnisko projektu un 
sastādot pārbūves izdevumu Lokālo tāmi.  

2. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei veikt dzīvokļa pārplānošanu - vienkāršoto renovāciju no 
esošajiem 2013.gada budžeta līdzekļiem un iztrūkstošos līdzekļus plānot 2014.gada budžetā.  
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Lēmums Nr.308 
Par īres tiesību piešķiršanu 

(Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.309 
Par īres tiesību piešķiršanu 

(Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
Lēmums Nr.310 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

 
Lēmums Nr.311 

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Sila iela 2A-8, Zasā, 
 Zasas pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu  

(Sila iela 2A-8, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā) 
____________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5. punktu, 45.panta 3.daļu 
un 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - Sila iela 
2A-8, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā Nr.5698 900 0014, Zasas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0047 5248 - 8, kas sastāv no 552/7701 domājamās daļas 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, par brīvu cenu. 

2. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu tirgus vērtībā.  
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Lēmums Nr.312 
Par Jēkabpils novada pašvaldībā ārpustiesas īres, komunālo parādu piedziņu 

_____________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām” 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2.daļas Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3.apašpunkts 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu; 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos. 
 
Ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut slēgt līgumu uz vienu gadu ar ārpustiesas īres un  komunālo parādu piedziņas firmu  
Jēkabpils novada pašvaldības – Ābeļu pagasta pārvaldei; Dignājas pagasta pārvaldei, Dunavas pagasta 
pārvaldei; Kalna pagasta pārvaldei; Leimaņu pagasta pārvaldei; Rubenes pagasta pārvaldei, Zasas 
pagasta pārvaldei. 

2. Uzsākt ārpustiesas īres un komunālo pakalpojumu parādu piedziņas procesu ja:  
2.1 klients vairāk kā trīs mēnešus nav veicis maksājumus par tam sniegtajiem īres, komunālajiem un 

kopīpašuma apsaimniekošanas pakalpojumiem; un kuri nav saskaņojuši parāda summas 
nomaksas grafiku vai arī nenodrošina tā izpildi. 

2.2 parādnieks nav sastopams tā deklarētajā dzīvesvietā, vai arī izvairās no valsts un pašvaldības 
institūcijām (kas paildzina parāda piedziņas procesu tiesas ceļā).  

 
 

 
Lēmums Nr.313 

Par finansējuma iedalīšanu pamatizglītības programmas īstenošanai 
_____________________________________________________ 

E.Meņķis, E.Ūbele, A.Raginska 
 

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem 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”, Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumiem  Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”,  Jēkabpils novada 2013. gada 22. augusta  domes sēdē apstiprināto „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” un, ņemot vērā  skolēnu skaitu izglītības iestādēs uz 2013. gada 5. septembri, lūdz iedalīt : 
Pamatizglītības programmas apguvei - 1 likmes izmaksa:  280 Ls, ar sociālo nodokli 347,45 

Ls 
Skola Klase Skolēnu 

skaits 
Mācību 
stundas 

Finansējums 
1 mēnesim 
latos 

Finansējums 
sept.-dec. 
latos 

Dunavas pamatskola 1./2. 2 10 165.45 661.80 
Bērzgala pamatskola 9. 4 20  330.91 1323.64 
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Kopā    496.36 1985.44 
 

Ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pašvaldības finansējumu pamatizglītības programmas apguvei 2013.gadā: 

Skola Klase Skolēnu 
skaits 

Mācību 
stundas 

Finansējums 
1 mēnesim 
latos 

Finansējums 
sept.-dec. 
latos 

Dunavas pamatskola 1./2. 2 10 165.45 661.80 
Bērzgala pamatskola 9. 4 20 330.91 1323.64 
Kopā    496.36 1985.44 

 
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.314 
Par piemaksu noteikšanu  skolu direktoriem par pirmsskolas grupām 

_____________________________________________________ 
E.Meņķis, E.Ūbele, A.Raginska 

 
Ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt piemaksas skolu direktoriem par pirmskolu grupām 2013./2014.mācību gadā: 

 
Mācību iestāde Bērni pirmskolā Piemaksa  

mēnesī Ls 
Piemaksa 

mēnesī euro 
Zasas vidusskolā 18 90 128.06 

Dignājas pamatskolā 4 20 28.46 
Dunavas pamatskolā 3 15 21.34 
Rubeņu pamatskolā 8 40 56.91 

 
2. Nodrošināt Zasas, Dignājas, Dunavas, Rubenes pagasta pārvaldēm finansējumu no plānotajiem 

līdzekļiem izglītības iestādēm. 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri 

 
 

Lēmums Nr.315 
Par „Nolikuma par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

 sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra 
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nolikumu par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 30.jūnija lēmumu „Par „Nolikuma par Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu” (protokols 
Nr.9, 10.§). 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

PIELIKUMS 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013.  lēmumu Nr.315 (protokols Nr.14) 
 

Nolikums par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

Nolikums izdots saskaņā  
ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 14.punktu un 46.pantu. 

 

1. Nolikums reglamentē pakalpojuma veidus, to apmērus un iekasēšanas kārtību Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā. 
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos pakalpojumus 
pēc vienošanās. 
3. Iekasētās naudas summas tiek pārskaitītas pašvaldības budžetā. 
4. Reizi gadā - Valentīna dienā (14.februārī) Jēkabpils novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā 
nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt laulību samaksājot tikai 
valsts nodevu 7,11 euro apmērā. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība. 
5. Maksa par pakalpojumiem samaksājama Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms ceremonijas, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā apliecinājumu par samaksu. 
6. No maksas pakalpojumiem atbrīvoti I un II grupas invalīdi un personas, kuras normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām. 
7. Papildus ar likumu reglamentētajiem un valsts nodevu apliktajiem pienākumiem un pakalpojumiem, 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pēc vienošanās sekojošus pakalpojumus par maksu:  
 
1. Svinīga laulību reģistrācija: Maksa 

euro 
  

  ja viena vai abas reģistrējamās personas 
dzīvesvietu deklarējušas Jēkabpils novada 
teritorijā  

8.54 Atvieglojumi 50% apmērā (uzrādot 
attiecīgu izziņu vai apliecību): 
1) ja abi laulības reģistrācijas 
pieteicēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi; 
2) ja abi laulības reģistrācijas 
pieteicēji ir personas, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzītas par trūcīgām. 

  citu pašvaldību iedzīvotājiem  21.34   
  ja viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis 28.46   
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 ja abi laulājamie ir pensionāri 7.11  
 bez muzikanta piedalīšanās 7.11  
 ar viesu piedalīšanos un muzikālo 

pavadījumu, deklamāciju 
22.76  

2. Laulības ceremonija ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas (mājās, viesu namos u.c. laulības 
noslēgšanai piemērotās telpās) 

28.46   

3. Jubilejas ceremoniju (sudrabkāzas, zelta 
kāzas u.c.) organizēšana un vadīšana 
Jēkabpils novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem 
 

14.23 Atvieglojumi 50% apmērā (uzrādot 
attiecīgu izziņu vai apliecību): 
1) ja viens no ceremonijas 
 pieteicējiem ir 1. vai 2. grupas 
invalīds; 
2) ja viens no ceremonijas  
pieteicējiem ir persona, kura 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīta par trūcīgu. 

4. Svinīga bērna dzimšanas reģistrācija 4.27   
5. Nepieciešamo dokumentu vākšana, kopiju 

izgatavošana, lietu noformēšana, 
dokumentu izsniegšana: 

 Atbrīvoti (uzrādot attiecīgu izziņu vai 
apliecību): 
 1) 1. un 2.grupas invalīdi; 
 2) politiski represētās personas  
 3) bērni-bāreņi; 
 4) trūcīgās personas; 
5) pieprasītāji, kuriem dokumenti 
nepieciešami iesniegšanai 
uzturlīdzekļu piedziņai vai 
bāriņtiesai 

 5.1.  vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas 
lietās 

4.27   

 5.2. reģistra atjaunošanas lietās 4.27   
 5.3. reģistra labošanas lietās 4.27   
 5.4. atkārtotās civilstāvokļu aktu reģistrācijas 

apliecības izsniegšana bez vāciņa 
2.85   

5.5. atkārtotās civilstāvokļu aktu reģistrācijas 
apliecības izsniegšana kopā ar vāciņu 

4.98  

 5.6.  arhīva izziņu sagatavošana 2.85   
5.7. izrakstu sagatavošana un izsniegšana no 

civilstāvokļa aktu reģistriem – par katru 
atsevišķi 

2.85  

6. 
  

Par citiem arhīva pakalpojumiem („dzimtas 
koka” apzināšanu, cita veida informācijas vai 
cita pakalpojuma sniegšanu – par vienas 
arhīva vienības apzināšanu 

1.42   

  
 

Lēmums Nr.316 
Par Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 
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Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra 
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikumu jaunā redakcijā 
(pielikumā). 

 
PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  
19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.316 (protokolsNr.14) 
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES 
FINANŠU UN EKONOMIKAS NODAĻAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
 1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1 Finanšu un ekonomikas nodaļa (tālāk tekstā nodaļa) ir novada domes administrācijas 
struktūrvienība, kas darbojas saskaņā ar Jēkabpils novada domes Nolikumu, Jēkabpils novada 
pašvaldības administrācijas nolikumu un šo nolikumu. 

1.2 Nodaļa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību”, „Par budžetu un 
finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par grāmatvedību” kā arī citiem likumiem un 
noteikumiem, kuri reglamentē budžeta un grāmatvedības uzskaites kārtību. 

1.3 Jautājumos par teritoriālās plānošanas un investīcijām darbojas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām”, „Teritorijas plānošanas likumu” un citiem likumiem un noteikumiem. 

  
2. Nodaļas galvenie uzdevumi un kompetence. 

 
2.1 Nodaļa atbild par novada pamatbudžeta un speciālā budžeta projekta sastādīšanu un izpildi 

ieņēmumos un izdevumos. 
2.2 Nodrošina grāmatvedības darba organizēšanu un kontroli pa finanšu līdzekļu racionālu 

izlietošanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 
2.3 Veic naudas līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, sastāda ikmēneša pārskatus par novada 

domes ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi. 
2.4 Sastāda un apkopo gada pārskatu par novada budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc 

valdības funkciju klasifikācijas un iesniedz novada domē un Valsts kasē noteiktajos termiņos. 
2.5 Seko novada budžeta ieņēmumu daļas izpildei un ik mēnesi finansē novada budžeta iestādes un 

pasākumus proporcionāli ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas. 
2.6 Veic novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu rādītāju 

analīzi. 
2.7 Pamatojoties uz izglītības iestāžu tarifikācijas kopsavilkumiem sastāda tarifikācijas 

kopsavilkumu par novada izglītības iestādēm aprēķināto darba algas fondu uz saimnieciskā 
gada 1. septembri un nākamā gada 1. janvāri un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā. 

2.8 Veic novada domes budžeta izpildes gada publiskā pārskata sagatavošanu. 
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2.9 Veic kontroli par nauda līdzekļu izlietošanu novada domes iestādēs un aģentūrās atbilstoši 
izdevumu tāmēm un normatīvajiem dokumentiem. 

2.10 Veic citus uzdevumus pēc augstākstāvošu institūciju pieprasījuma, saskaņā ar normatīvajiem 
dokumentiem atbilstoši kompetencei. 

2.11 Atbild par novada attīstības programmas izstrādi un aktualizāciju, novada teritorijas plānojuma 
izstrādi un priekšlikumu sagatavošanu investīciju piesaistei to realizēšanai, kā arī precizēšanu 
ar nacionālo, reģionālo un pirmo līmeni. 

2.12 Novada domes funkciju ietvaros koordinē uzņēmējdarbības attīstību  novadā. 

2.13 Koordinē Jēkabpils novada domes piedalīšanos Zemgales plānošanas reģiona darbā. 
2.14 Koordinē Jēkabpils novada pārrobežu sadarbības jautājumus. 
2.15 Pēc novada domes lēmuma , novada domes priekšsēdētāja rīkojuma vada novada domes 

projektus. 
2.16 Nodrošina pareizu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”, Ministru 

kabineta noteikumiem un atsevišķiem norādījumiem. Grāmatvedības organizācijas dokumentus 
apstiprina iestādes vadītājs. 

  
3. Nodaļas darba organizācija, tiesības, pienākumi un atbildība. 

 
3.1 Nodaļu vada nodaļas vadītājs, vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors, 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju Nodaļas darbu vada Nodaļas vadītājs.  Nodaļas vadītājs 
pārstāv nodaļu novada Finanšu komitejā un citās komitejās un sēdēs pēc vajadzības. 

3.2 Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts novada pašvaldības izpilddirektoram. 
3.3 Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam. 
 Nodaļas vadītāja un darbinieku amati apstiprināti ar domes lēmumu Administrācijas amatu 

sarakstā.  
3.4 Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju un nodaļas vadītāju. 
3.5 Nodaļas darbiniekiem ir tiesības saņemt no novada budžeta iestādēm nepieciešamos aprēķinus 

un grāmatvedības pārskatus par iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi un citus 
nepieciešamos dokumentus. 

3.6 Finansēt budžeta iestādes saskaņā ar apstiprināto budžetu. 
3.7 Pieprasīt savlaicīgu nepieciešamo attaisnojošo dokumentu iesniegšanu no novada domes 

darbiniekiem par saņemtajiem materiālajiem vai naudas līdzekļiem. 
 

 
Lēmums Nr.317 

Par Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas  
nolikuma apstiprināšanu 

______________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļas nolikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 
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 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 20.augusta lēmumu „Par Jēkabpils novada domes 
Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu” (protokols 
Nr.5, 43.§). 
 

PIELIKUMS 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.317 (protokols Nr.14) 
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES  
ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NODAĻAS 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
 1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa (tālāk tekstā nodaļa) ir novada 
domes administrācijas struktūrvienība, kas darbojas saskaņā ar Jēkabpils novada domes 
Nolikumu, Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas nolikumu un šo nolikumu. 

1.2 Nodaļa darbojas kā novada pašvaldības domes administrācijas struktūrvienība un savā darbībā 
pakļaujas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

1.3 Savā praktiskajā darbībā nodaļa vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem, Ministru 
kabineta noteikumiem, novada pašvaldības domes nolikuma, rīkojumiem, kā arī šī Nolikuma. 

1.4 Nodaļas mērķis ir vienotu, saskaņotu, koordinētu kā arī lietderīgu un racionālu darbību veikšana 
novada īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas jomā. 
 

 2. Organizatoriskā struktūra. 

2.1  Nodaļas  vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors, saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju.  

2.2 Nodaļas vadītāja un darbinieku amati apstiprināti ar domes lēmumu Administrācijas amatu 
sarakstā.  

2.3 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darbu organizē un vada 
nodaļas vadītājs.. Nodaļas darbiniekus pieņem vai atbrīvo no darba domes izpilddirektors ar 
savu rīkojumu, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju un domes priekšsēdētāju, domes noteiktajā 
kārtībā. 

2.4 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas nolikuma projektu izstrādā 
nodaļas vadītājs, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, un apstiprina Novada 
pašvaldības dome. 

2.5 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs savu pilnvaru 
ietvaros: 

2.5.1 organizē nodaļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par 
nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un 
nodaļas Nolikuma prasībām; 

2.5.2 pārstāv īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļu tās kompetences 
esošajos jautājumos; 

2.5.3 iesniedz novada domes priekšsēdētājam vai izpilddirektoram lēmuma projektus par nodaļas 
kompetencē esošajiem jautājumiem, izskatīšanai komitejās; 

2.5.4 izstrādā nodaļas darbinieku pienākumu sadali un amata aprakstu projektus.  
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2.6 Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam. 
 

 3. Nodaļas galvenie uzdevumi, kompetence. 

3.1 Organizēt novada pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti: 
3.1.1 Apzināt un uzskaitīt novada pašvaldības nekustamos īpašumus un organizēt to tiesisko 

reģistrāciju Zemesgrāmatā, uzturēt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma datu 
bāzi. 

3.1.2 Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veikt Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, esošās zemes uzskaiti un kontrolēt tās izmantošanu. 

3.2 Organizēt un kontrolēt novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši likumos 
noteiktajai kārtībai, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” uzliktās funkcijas un 
pienākumus. 

3.2.1 Atbildēt par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un 
pārraudzības jautājumiem. 

3.2.2 Sadarboties ar būvvaldi, lai nodrošinātu celtniecības objektu projektēšanas, būvniecības 
procesa likumību pašvaldības īpašuma objektos.   

3.3 Uzraudzīt un organizēt pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
procesu līdz pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

3.4 Organizēt, konsultēt un kontrolēt novada pašvaldības pakļautībā esošās iestādes enerģētikas un 
komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā: 

3.4.1 organizēt līgumu slēgšanu par pamata un papildus pakalpojumiem pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanā; 

3.4.2 organizēt līgumu slēgšanu ar uzņēmējsabiedrībām par atkritumu apsaimniekošanu un to 
kontrolēt.  

3.4.3 konsultēt un kontrolēt enerģētikas un komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu jautājumos 
3.4.4 Pārraudzīt un organizēt vides aizsardzības jautājumu risināšanu pašvaldībā. 
3.5 Organizēt, konsultēt un kontrolēt ar novada pašvaldības īpašumu privatizāciju un atsavināšanu 

vai iegūšanu īpašumā (tai skaitā, izmantojot pirmpirkuma tiesības) saistītos procesus. 
3.6 Organizēt, konsultēt un kontrolēt novada pagastu pārvalžu darbu pašvaldības ceļu 

apsaimniekošanas un satiksmes organizēšanas jautājumos. 
3.7 Koordinēt un kontrolēt novada pagastu pārvalžu būvniecības un remontu plānu sastādīšanā, to 

izpildē un finansiālo līdzekļu izlietojumā. 
3.8 Organizēt novada pašvaldības remontu tāmju pārbaudi un saskaņošanu. 
3.9 Piedalīties ar institūcijām civilās aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildē novada 

teritorijā. 
3.10 Organizēt, konsultēt, kontrolēt un koordinēt „Darba aizsardzības likuma” prasību izpildi 

novada pašvaldības iestādēs. 
3.11 Organizē, koordinē un piedalās teritorijas plānojuma, attīstības programmas, stratēģijas un citu 

plānošanas dokumentu izstrādē un realizācijā novada, starpnovadu, plānošanas reģiona un 
valsts līmenī. 

3.12 Pašvaldības vārdā saskaņo un reģistrē pašvaldības teritorijā izstrādātos būvniecības  
dokumentus atbilstoši likumdošanas prasībām. 

3.13 Organizēt un koordinēt saimniecisko jautājumu risināšanu novadā. 
 

 4. Tiesības. 
 

4.1 Pieprasīt un saņemt no novada pašvaldības nodaļām, pagastu pārvaldēm, aģentūrām, iestādēm 
un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju un dokumentus nodaļas uzdevumu un 
funkciju veikšanai. 

4.2 Pašvaldības vārdā pieprasīt un saņemt nodaļas darbībai nepieciešamo informāciju no novada 
teritorijā esošajām fiziskām un juridiskām personām. 
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4.3 Saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, nodaļas galveno uzdevumu risināšanā 
iesaistīt citas domes nodaļas un to speciālistus, pieaicinot ekspertus. 

4.4 Iespēju robežās paaugstināt nodaļas darbinieku profesionālo kvalifikāciju. 
4.5 Nodaļas vadītājs piedalās Jēkabpils novada pašvaldības domes komitejās un sēdēs par nodaļas 

kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem. 
4.6 Patstāvīgi vai kopīgi ar citām nodaļām sagatavot priekšlikumus novada domes komitejām un 

komisijām novada pašvaldības lēmumu pieņemšanai, grozīšanai vai atcelšanai. 
4.7 Nodaļas vadītājam ir paraksta tiesības uz nodaļas kompetencē esošo jautājumu saskaņošanu un 

informācijas pieprasīšanu un sniegšanu pašvaldības iestādēm. 
4.8 Ja nodaļas pienākumu pildīšana saistīta ar izbraukumiem, pieprasīt no novada domes dienesta 

autotransportu. 
 

 5. Atbildība. 
 

5.1 Nodaļas darbinieki atbild par nodaļas galveno uzdevumu un funkciju izpildi. 
5.1.1 Nepieciešamo datu iesniegšanu valsts institūcijām; 
5.1.2 Pieprasītās informācijas savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu domei, domes amatpersonām, 

valsts un pašvaldības institūcijām. 
 
 

Lēmums Nr.318 
Par Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

______________________________________________________  
E.Meņķis, I.Kalniņa 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra 
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Lietvedības nodaļas nolikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

 
 
 
 

PIELIKUMS 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.318 (protokols Nr.14) 
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES  
LIETVEDĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Jēkabpils novada domes Lietvedības nodaļa (turpmāk-Lietvedības nodaļa) ir Jēkabpils 
novada domes administrācijas struktūrvienība, kas tehniski nodrošina Jēkabpils novada 
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domes darbu.  

1.2. Lietvedības nodaļu izveido un tās nolikumu apstiprina Jēkabpils novada dome. 
1.3. Lietvedības nodaļa savā  darbībā  ievēro Latvijas  Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 

Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu un citus tiesību aktus. 

2. GALVENIE UZDEVUMI, KOMPETENCE 
2.1. Lietvedības nodaļa savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto Jēkabpils novada domes 

administrācijas  lietvedību atbilstoši likumdošanai. 

2.2. Nodrošina  Jēkabpils novada domes komiteju, komisiju  sēžu organizatorisko un tehnisko 
sagatavošanu. 

2.3. Organizē apmeklētāju  pieņemšanu  pie  novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieka un izpilddirektora. 

2.4. Realizē Jēkabpils novada domes administrācijas funkcijas iedzīvotāju informēšanā par 
domes darbu un lēmumiem, veido sabiedrisko domu un popularizē Jēkabpils novada tēlu 
Latvijā un ārvalstīs. 

2.5. Organizē Jēkabpils novada domes administrācijas vajadzībām nepieciešamo kancelejas un 
prezentācijas preču iegādi. 

2.6. Nodrošina pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu, tai skaitā personālsastāva, dokumentu 
sagatavošanu, saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu un nodošanu valsts arhīviem. 

2.7. Administrē Jēkabpils novada domes informācijas sistēmas darbību. 
2.8. Organizē Jēkabpils novada pašvaldības interneta mājas lapas darbu.  
2.9. Pilda citus domes lēmumos un priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus.  

3. DARBA ORGANIZĀCIJA, PIENĀKUMI 
3.1. Lietvedības nodaļā atrodas Jēkabpils novada pašvaldības zīmogs (Latvijas  Republikas 

valsts mazā ģerboņa  attēls), kuru   lieto   novada domes priekšsēdētāja,   priekšsēdētāja  
vietnieka, izpilddirektora parakstu. 

3.2. Dokumentu kopiju, izrakstu un norakstu apstiprināšanai un uz preču pavadzīmēm lieto 
Jēkabpils novada pašvaldības zīmogu ar atzīmi „Dokumentiem”.   

3.3. Lietvedības nodaļas darbu organizē, plāno un kontrolē nodaļas vadītājs. 
3.4. Nodaļas  vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju. 

3.5 Nodaļas vadītāja un darbinieku amati apstiprināti ar domes lēmumu Administrācijas amatu 
sarakstā. 

3.6. Lietvedības nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram, pilda novada domes, 
komiteju lēmumus un novada priekšsēdētāja, viņa vietnieka rīkojumus un uzdevumus. 
Lietvedības nodaļas darbinieki ir pakļauti nodaļas vadītājam. 

4. TIESĪBAS 
4.1. Lietvedības nodaļai savu funkciju  veikšanai izdevumiem ir paredzēti līdzekļi 

administrācijas tāmē saskaņā ar budžetu. 

4.2. Nepieciešamības gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt un saņemt no citām 
Jēkabpils novada pašvaldības struktūrvienībām pienākumu izpildei nepieciešamos 
dokumentus un citas ziņas.  

4.3. Par novada pašvaldības līdzekļiem celt kvalifikāciju, apmeklējot kursus un seminārus, 
iegādāties nepieciešamo specializēto literatūru un programmatūru. 

4.4. Dienesta pienākumu pildīšanai izmantot novada domes transportu. 
4.5. Savas kompetences ietvaros sagatavot un iesniegt izskatīšanai priekšlikumus un lēmumu 

projektus.  
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4.6. Kontrolēt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un korespondences savlaicīgu izskatīšanu 
nodaļās un struktūrvienībās.  

4.7. Savas darbības nodrošināšanai izmantot Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulta un citu 
speciālistu konsultācijas. 

5. ATBILDĪBA 
5.1. Lietvedības nodaļa ir atbildīga par Jēkabpils novada domes, komiteju, komisiju un darba 

grupu, pašvaldības administrācijas lietvedības un citu dokumentu kārtošanu atbilstoši 
likumdošanai. 

5.2. Lietvedības nodaļa ir atbildīga par apmeklētāju pieņemšanas organizēšanu pie novada 
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un citiem speciālistiem. 

5.3. Par Lietvedības nodaļas rīcībā esošā inventāra un materiālo vērtību saglabāšanu. 
 

 
Lēmums Nr.319 

Par Izglītības un kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
______________________________________________________ 

E.Meņķis, E.Ūbele 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 10., 15. panta pirmās daļas 4., 5. punktu, 15. panta 
trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 45., 46. pantu, Izglītības likuma 18. panta trešo 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes nolikumu (pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.319 (protokols Nr.14) 
 

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 
N o l i k u m s  

  
 I.Vispārīgie jēdzieni 

 
1. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde (turpmāk – pārvalde) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības institūcija (administratīvā struktūrvienība), kas izveidota saskaņā ar Izglītības 
likuma 18. pantu („Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības 
jomā”) un Dziesmu svētku likumu, un kurai Izglītības likuma 17. panta („Pašvaldību 
kompetence izglītībā”) funkciju un Dziesmu svētku likumā noteikto funkciju veikšanu ir 
deleģējuši  Krustpils, Salas,  Aknīstes un Viesītes novadi, pamatojoties uz savu pašvaldību 
lēmumiem un ar Jēkabpils novadu noslēgtiem Deleģēšanas un finansēšanas līgumiem par 
izglītības un kultūras pārvaldes funkciju nodrošināšanu un  finansēšanas kārtību. 

2. Pārvalde ir Jēkabpils novada administrācijas struktūrvienība, kas pakļauta Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājam un administrācijas vadītājam un, ceturksnī reizi vai, rodoties 
jautājumiem pēc vajadzības, informē novadu uzraudzības padomei (turpmāk – uzraudzības 
padome), lai nodrošinātu vienlīdzības un taisnprātības principu ievērošanu attiecībā pret 
novadiem, kuri tai deleģējuši izglītības un kultūras  pārvaldības funkcijas. Uzraudzības 
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padome ierosina priekšlikumus pārvaldes darba uzlabošanai. 
  

II. Pārvaldes izveide, sastāvs un darba organizācija 
 

3. Pārvaldi izveido ar Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu un tās sastāvu apstiprina Jēkabpils 
novada dome pēc uzraudzības padomes priekšlikuma. 

4. Jēkabpils novada dome apstiprina amatā pārvaldes vadītāju, saskaņojot tā kandidatūru ar 
Izglītības un zinātnes ministriju. Pārvaldes vadītājam ir nepieciešama augstākā pedagoģiskā 
izglītība un izglītības vadības un organizatoriskā darba pieredze. 

5. Jēkabpils novada administrācijas vadītājs (izpilddirektors) nosaka  pārvaldes vadītāja tiesības, 
pienākumus un atbildību, pārstāv Jēkabpils novada pašvaldību darba tiesiskajā attiecībās ar 
pārvaldes vadītāju un citiem pārvaldes darbiniekiem. 

6. Pārvaldes vadītājs organizē pārvaldes funkciju pildīšanu un atbild par pārvaldes darbību, 
atskaitās par to Jēkabpils novada domei un uzraudzības padomei, ne retāk kā vienu reizi 
ceturksnī vai pēc vajadzības. 

7. Pārvaldes vadītājs nodrošina tās darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un pārvaldes 
nolikumam. 

8. Pārvaldes sastāvā ir: 
8.1. galvenais speciālists izglītības jautājumos. 
8.2. galvenais speciālists kultūras un interešu izglītības jautājumos. 
8.3. finansists – ekonomists. 
9. Pārvaldes sastāvu ar darbinieku amatu sarakstu un atalgojumu nosaka un apstiprina Jēkabpils 

novada dome. 
10. Pārvaldes darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību nosaka pārvaldes vadītājs un  amatu 

aprakstus apstiprina Jēkabpils novada administrācijas vadītājs (izpilddirektors). 
11. Jēkabpils novada domei, laužot darba līgumu ar pārvaldes vadītāju, jāsaskaņo šis jautājums ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. Pārvaldes vadītāja maiņa nav pamats darba attiecību 
pārtraukšanai ar pārējiem pārvaldes darbiniekiem. 

12. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes vadītāja vietu izpilda vadītāja vietnieks, ko 
nozīmē Jēkabpils novada administrācijas vadītājs (izpilddirektors). 

  
III. Pārvaldes galvenie uzdevumi un kompetence 

 
13. Pārvaldes galvenos uzdevumus un kompetenci nosaka saskaņā ar Izglītības likuma 17. pantu 

un Dziesmu svētku likumu. 
14. Sniedz priekšlikumus par izglītības iestāžu (vispārējās izglītības iestādes, internātskolas, 

speciālās izglītības iestādes un klases, pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām 
vajadzībām un interešu izglītības iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes) 
dibināšanu, likvidēšanu un reorganizāciju. 

15. Izstrādā priekšlikumus kārtībai, kādā pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes 
finansējamas no valsts budžeta līdzekļiem (mērķdotācijas pedagogu algām sadali). Saskaņo 
pedagoģisko darbinieku amatalgu tarifikācijas. 

16. Nodrošina atbalstu tās padotībā esošo izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo 
uzlabojumu veikšanai šajās izglītības iestādēs. 

17. Organizē izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši veselības 
stāvokli, kas ietekmē izglītības ieguves veidu) speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas 
izglītības grupās  bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs, kā arī 
internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā  un apmērā. 

18. Nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus 
par licences interešu izglītības programmu īstenošanai izsniegšanu. Organizē izglītojamo 
piedalīšanos sporta sacensībās, dažādās skatēs, konkursos, projektos. 

19. Nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 
speciālām vajadzībām.  
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20. Koordinē un konsultē izglītības iestādes un uztur sakarus ar Izglītības un zinātnes ministriju 
par obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Konsultē 
izglītības iestādes Valsts Izglītības Informatizācijas sistēmas (VIIS) ieviešanā izglītības 
iestādēs (VS pārskati, pedagoģisko darbinieku datu bāze, tarifikācijas). 

21. Sadarbojas ar pieaugušo izglītības iestādēm un koordinatoriem novados. 
22. Organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi. 
23. Koordinē un nodrošina starpnovadu metodisko darbu. 
24. Nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 
25. Organizē izglītojamo piedalīšanos starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, un 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. 
26. Atbild par likumdošanas aktu ievērošanu izglītības un kultūras jautājumos savas kompetences 

ietvaros, īsteno pašvaldību lēmumus izglītības un kultūras jomā. Iepazīstina izglītības 
darbiniekus ar tiesību aktiem izglītības jomā.  

27. Ierosina izglītības iestādes dibinātājam pieņemt darbā un atbrīvot no tā izglītības iestāžu 
vadītājus, ievērojot valstī pastāvošo likumdošanu un prasības. 

28. Pārrauga pašvaldību pakļautībā esošo speciālās, vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu darbību. 

29. Koordinē jaunatnes problēmu risināšanu. 
30. Koordinē bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā. 
31. Sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā. 
32. Koordinē izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību un metodisko literatūru un mācību 

līdzekļiem 
33. Koordinē izglītības iestāžu bērnu, skolēnu un audzēkņu medicīnisko aprūpi. 
34. Nodrošina stingrās uzskaites dokumentu veidlapu saņemšanu, izlietošanas uzskaiti, glabāšanu, 

iznīcināšanu un sniedz informāciju Izglītības un zinātnes ministriju. 
35. Risina jautājumus saistītus ar skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem. 
36. Nodrošina izglītības procesa analīzi visās izglītības pakāpēs un veidos. 
37. Nodrošina regulāru izglītības iestāžu apsekošanu un novērtējumu par gatavību mācību 

procesam. 
38. Uztur informācijas apmaiņu ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
39. Nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību 
40. Kontrolē izglītības iestāžu organizatorisko un metodisko darbību. 
41. Plāno un pieprasa naudas līdzekļus starpnovadu izglītības un kultūras pasākumu 

organizēšanai.  
42. Risina pedagogu, vecāku, skolēnu un pilsoņu iesniegumos izteiktos priekšlikumus, 

ierosinājumus un sūdzības savas kompetences ietvaros. 
43. Konsultē par izglītojamo uzņemšanu internātpamatskolās un speciālajās internātpamatskolās  
44. Koordinē audzināšanas darba organizāciju. 
45. Konsultē par vispārējās izglītības programmu izstrādi un īstenošanu vispārējās izglītības 

iestādēs.  
46. Nodrošina saikni starp Nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras attīstības centriem un 

novadu kultūras iestādēm. 
47. Nodrošina pieaugušo un skolēnu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību (sadarbība ar 

virsvadītājiem, virsvadītāja darba nodrošinājums, semināru, kopmēģinājumu, konkursu un 
skašu organizēšanu, jaunrades procesu atbalstīšana). 

48. Nodrošina kultūras darbinieku tālākizglītību. 
49. Nodrošina metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras darbiniekiem. 
50. Veido sadarbību starp novadu kultūras iestādēm, NVO, kultūras biedrībām, izglītības un 

kultūrizglītības iestādēm. 
51. Izstrādā un kontrolē starpnovadu griezumā kultūras budžetu. 
52. Organizē starpnovadu kultūras  pasākumus. 
53. Realizē starpnovadu kultūras projektu konkursus. 
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IV. Finanses 

 
54. Pārvaldi finansē no Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu pašvaldību 

budžetiem saskaņā ar noslēgtajiem Deleģēšanas un finansēšanas līgumiem. 
55. Pārvaldei ir sava ieņēmumu - izdevumu tāme. 
56. Pārvaldi par finansu līdzekļu izlietojumu kontrolē Jēkabpils novada pašvaldības 

administrācijas vadītājs (izpilddirektors) un uzraudzības padome noteiktajā kārtībā.  
  

V.Lietvedība 
 

57. Pārvalde kārto lietvedību saskaņā ar likumdošanu. 
  

VI. Atbildība 
 

58. Pārvalde ir atbildīga par augstākminēto funkciju izpildi. 
59. Pārvalde ir atbildīga par tai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu. 
  

VII. Tiesības 
 

60. Pārvalde drīkst par tai atvēlētajiem budžeta līdzekļiem iegādāties jaunāko metodisko 
literatūru, kas nepieciešama darbam. 

61. Izmantot Jēkabpils novada autotransportu dienesta pienākumu izpildei. 
62. Pārvaldei atvēlētā budžeta ietvaros apmeklēt kursus, seminārus, sanāksmes, lai pilnveidotu un 

paaugstinātu savu kvalifikāciju. 
63. Jēkabpils novada pašvaldības noteiktā kārtībā saņemt dokumentus, uzziņas, aprēķinus, u.c. 

materiālus savu dienesta pienākumu izpildei. 
64. Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumus izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jautājumos 

savu pilnvaru ietvaros. 
  

VIII. Pārvaldes tiesiskais statuss 
 

65. Pārvaldei ir nodaļas statuss, sava veidlapa un spiedogs.  
66. Pārvalde ir patstāvīga sava darba organizēšanā, un tās locekļu funkcionālo pienākumu 

izstrādāšanā, tai piešķirto līdzekļu izlietošanā. 
 
 
 

Lēmums Nr.320 
Par Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.321 
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 

17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 
45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 

17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.321 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.14). 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.10 
  

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

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta trešo un ceturto daļu un 10.panta trešo daļu,  

33.pantu un 36.panta otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu 

 
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 
1. Aizstāt 3.2.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 90,00” ar skaitli un vārdu „128.06 euro”. 
2. Aizstāt 4.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 200,00” ar skaitli un vārdu „284.57 euro”. 
3. Aizstāt 5.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
4. Aizstāt 5.3.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
5. Aizstāt 8.1.2.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 10,00” ar skaitli un vārdu „14.23 euro”, 

apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
6. Aizstāt 8.1.2.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 25,00” ar skaitli un vārdu „35.57 euro”. 
7. Aizstāt 9.1.2.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 
8. Aizstāt 10.1.3.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 15,00” ar skaitli un vārdu „21.34 euro”. 
9. Aizstāt 10.1.4.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 175,00” ar skaitli un vārdu „249.00 euro”. 
10. Aizstāt 11.2.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
11. Aizstāt 11.2.2.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
12. Aizstāt 11.2.3.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 80,00” ar skaitli un vārdu „113.83 euro”. 
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13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.321 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.14). 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Saistošo noteikumu „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”” projekts (turpmāk - projekts) izstrādāts, 
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. 
Pašreizējā situācija un 
problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest 
euro, minētajos saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, 
nosakot pakalpojumu apmēru euro.  

3. 
Normatīvā akta 
projekta mērķis un 
būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” euro ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta 
otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro 
maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 0,702804). Aprēķina 
rezultātā netiek radīta ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā 
akta izpilde no pašvaldības 
puses – vai tiek radītas jaunas 
institūcijas vai paplašinātas 
esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 
 
 

Lēmums Nr.322 
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 

17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
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daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 
2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
 3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis 
un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.322(protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.322 (protokols Nr.14). 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.11  
  

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.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: 

1. Aizstāt 3.1.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 100,00” ar skaitli un vārdu „142.29 
euro”. 

2. Aizstāt 3.1.2.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
3. Aizstāt 3.1.3.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 
4. Aizstāt 3.2.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 
5. Aizstāt 3.3.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 25,00” ar skaitli un vārdu „35.57 euro”, 

apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
6. Aizstāt 3.4.4.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 5,00” ar skaitli un vārdu „7.11 euro”, 

apzīmējumu un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 
7. Aizstāt 3.5.4.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 150,00” ar skaitli un vārdu „213.43 

euro”. 
8. Aizstāt 3.6.2.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.322 (protokols Nr.14) 
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Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.322 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Saistošo noteikumu „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”” projekts (turpmāk - projekts) izstrādāts, 
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. 
Pašreizējā situācija 
un problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest 
euro, minētajos saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, 
nosakot pakalpojumu apmēru euro.  

3. 
Normatīvā akta 
projekta mērķis un 
būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” euro ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta 
otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro 
maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 0,702804). Aprēķina 
rezultātā netiek radīta ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā 
akta izpilde no pašvaldības 
puses – vai tiek radītas jaunas 
institūcijas vai paplašinātas 
esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 
 
 

Lēmums Nr.323 
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtība”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
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Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas kārtība””  un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2 Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3 Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4 Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.323 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.323 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.12 
  

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 
„Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība” 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.panta otro un trešo daļu  
 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 
„Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”  šādu grozījumu: 

1. Aizstāt 32.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 150,00” ar skaitli un vārdu „213.43 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.323 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.323 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 
„Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība””  

paskaidrojuma raksts 
 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Saistošo noteikumu „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 
2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Jēkabpils 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 
kārtība”” projekts (turpmāk - projekts) izstrādāts, saskaņā ar 
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Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. Pašreizējā situācija un problēmas 
Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā 
plānots ieviest euro, minētajos saistošajos noteikumos 
nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot naudas apmēru euro.  

3. 
Normatīvā akta projekta mērķis 
un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošos noteikumus euro ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 
6.panta otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu 
euro maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 
0,702804). Aprēķina rezultātā netiek radīta ietekme uz 
pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā 
akta izpilde no pašvaldības puses 
– vai tiek radītas jaunas 
institūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 
 
 

Lēmums Nr.324 
Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvārī 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā Jēkabpils 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 
45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 

24.janvārī saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā 
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2 Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3 Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4 Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
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PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.324 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.324 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.13 
  
Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvārī saistošajos noteikumos Nr.1 „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 

 
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvārī saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā” šādu grozījumu: 

 
1. Aizstāt 6.1.punktā  skaitli un ciparu „5 latiem” ar skaitli un vārdu „7.11 euro”. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 
PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.324 (protokols Nr.14) 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.324 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 

 
„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā””  paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts (turpmāk - projekts) 
izstrādāts, saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. Pašreizējā situācija un problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri 
Latvijā plānots ieviest euro, minētajos saistošajos 
noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot 
naudas apmēru euro.  

3. Normatīvā akta projekta mērķis un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada 
pašvaldības saistošos noteikumus euro ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
likuma 6.panta otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami 
fiksētu euro maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 
= LVL 0,702804). Aprēķina rezultātā netiek radīta 
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ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 
no pašvaldības puses – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 

 
 

Lēmums Nr.325 
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.17  „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” 
apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 

22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas 
noteikumi””  un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2 Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3 Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4 Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.325 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.325 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.14 
  

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 
„Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” 

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
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15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās  
daļas 16.punktu un 43. panta trešo daļu 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 
“Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”  šādus grozījumus: 
1. Aizstāt 3.3.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,- (piecdesmit latiem)” ar skaitli 

un vārdu „71.14 euro”, apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 100,- (viens simts latiem)” ar skaitli 
un vārdu „142.29 euro”. 

2. Aizstāt 10.5.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdu „Ls 5,- (pieci)” ar skaitli un vārdu „7.11 
euro”, apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,- (piecdesmit lati)” ar skaitli un vārdu „71.14 
euro”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.325 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.325 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 
„Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi””  paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts (turpmāk - projekts) 
izstrādāts, saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. Pašreizējā situācija un problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri 
Latvijā plānots ieviest euro, minētajos saistošajos 
noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot 
naudas apmēru euro.  

3. Normatīvā akta projekta mērķis un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada 
pašvaldības saistošos noteikumus euro ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
likuma 6.panta otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami 
fiksētu euro maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 
= LVL 0,702804). Aprēķina rezultātā netiek radīta 
ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 
no pašvaldības puses – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā “Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 
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Lēmums Nr.326 
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās 
atbildības noteikumi”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un 
administratīvās atbildības noteikumi”” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.326 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.326 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.15 
  

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.23 
„Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” 

Izdoti saskaņā ar 

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

43.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas 

 Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.23 „Jēkabpils 
novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” šādus grozījumus: 
1.  Aizstāt 8.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
2.  Aizstāt 9.punktā vārdu „divdesmit” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdus „piecdesmit 

latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
3.  Aizstāt 10.punktā vārdu „divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un 

vārdu „71.14 euro”.  
4.  Aizstāt 11.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
5.  Aizstāt 12.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
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6.  Aizstāt 13.punktā vārdu „desmit” ar skaitli „14.23 euro”, vārdus „divsimt piecdesmit latiem” 
ar skaitli un vārdu „35.57 euro”. 

7.  Aizstāt 14.punktā vārdu „desmit” ar skaitli „14.23 euro”, vārdus „divsimt piecdesmit latiem” 
ar skaitli un vārdu „35.57 euro”. 

8.  Aizstāt 15.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
9.  Aizstāt 16.punktā vārdus „simt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „213.43 euro”. 
10.  Aizstāt 17.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 
11.  Aizstāt 18.punktā vārdu „divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar 

skaitli un vārdu „355.72 euro”. 
12.  Aizstāt 19.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
13.  Aizstāt 20.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
14.  Aizstāt 21.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
15.  Aizstāt 22.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”, vārdu 

„piecdesmit” ar skaitli „71.14”, vārdus „simts latiem” ar skaitli un vārdu „142.29 euro”. 
16.  Aizstāt 23.punktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „355.72 euro”, vārdus 

„tūkstoš latiem” ar skaitli un vārdu „1422.87 euro”. 
17.  Aizstāt 24.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
18.  Aizstāt 25.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
19.  Aizstāt 26.punktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „355.72 euro”. 
20.  Aizstāt 27.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
21.  Aizstāt 28.punktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „355.72 euro”. 
22.  Aizstāt 29.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28.46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
23.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 
 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.326 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.326 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.23 
„Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” 

paskaidrojuma raksts 
 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts (turpmāk - projekts) 
izstrādāts, saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. Pašreizējā situācija un problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri 
Latvijā plānots ieviest euro, minētajos saistošajos 
noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot 
pakalpojumu apmēru euro.  

3. Normatīvā akta projekta mērķis un būtība 
Projekta mērķis ir pielāgot saistošos noteikumus euro 
ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
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likuma 6.panta otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami 
fiksētu euro maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 
= LVL 0,702804). Aprēķina rezultātā netiek radīta 
ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 
no pašvaldības puses – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā “Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 

 
 

Lēmums Nr.327 
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” 
apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 

15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” un 
paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.327 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.327 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.16 
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„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 
„Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus: 
 
1.  Aizstāt 2.1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0.71 euro”. 
2.  Aizstāt 2.2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”. 
3.  Aizstāt 2.3.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”. 
4.  Aizstāt 2.4.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0.71 euro”. 
5.  Aizstāt 2.5.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”. 
6.  Aizstāt 2.6.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0.71 euro”. 
7.  Aizstāt 3.1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”. 
8.  Aizstāt 3.2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”. 
9.  Aizstāt 3.3.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00” ar skaitli un vārdu „21.34 euro”. 
10.  Aizstāt 3.4.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7.11 euro”. 
11.  Aizstāt 3.5.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 2,00” ar skaitli un vārdu „2.85 euro”, 

apzīmējumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”. 
12.  Aizstāt 3.6.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7.11  euro”. 
13.  Aizstāt 3.7.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu „4.27  euro”. 
14.  Aizstāt 4.1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7.11  euro”. 
15.  Aizstāt 4.2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 2,50” ar skaitli un vārdu „3.56 euro”. 
16.  Aizstāt 5.1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”. 
17.  Aizstāt 5.2. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0.71 euro”. 
18.  Aizstāt 5.4.1.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 2,00” ar skaitli un vārdu „2.85 euro”. 
19.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 
PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.327 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.327 (protokols Nr.14). 

 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 
„Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts (turpmāk - projekts) 
izstrādāts, saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu. 

2. Pašreizējā situācija un problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri 
Latvijā plānots ieviest euro, minētajos saistošajos 
noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot 
naudas apmēru euro.  
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3. Normatīvā akta projekta mērķis un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada 
pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošos 
noteikumus euro ieviešanai.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
likuma 6.panta otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami 
fiksētu euro maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 
= LVL 0,702804). Aprēķina rezultātā netiek radīta 
ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 
no pašvaldības puses – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā “Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 
 
 

Lēmums Nr.328 
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Jēkabpils novadā” 

apstiprināšanu 
_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu, 45. pantu, Ministru kabineta 2010. gada 9.marta 
noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu, ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
                                       
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Pieņemt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.17 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 
Jēkabpils novadā” (1.Pielikums).  
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai triju dienu laikā 
rakstveidā vai elektroniskā veidā. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.328 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.328 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.17 
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Jēkabpils novadā 
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Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem 

Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases Jēkabpils novadā ziemas un vasaras 
sezonai saskaņā ar 1. un 2. pielikumu. 

2. Autoceļu uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai tiek noteiktas ņemot vērā transportlīdzekļu 
satiksmes intensitāti, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

3. Autoceļu uzturēšanas klases Jēkabpils novadā tiek noteiktas – vasaras no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim 
un ziemas no 1. novembra līdz 31. martam. 

4. Informācija autoceļu lietotājiem par noteiktajiem autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras 
sezonai tiek ievietota Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā. 

5. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta 6. daļas 
noteiktajā kārtībā. 

 
Pielikums Nr.1 

Jēkabpils novada pašvaldības 
2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 

 

N.p.k. 
Ceļa 
Nr.  

Pagasta ceļa 
nosaukums No km Līdz km Garums 

Uzturēšanas 
klase ziemas 
periodā (no 
1.novembra 

līdz 31.martam) 

Uzturēšanas 
klase vasaras 
periodā (no 
1.aprīļa līdz 
31.oktobrim) 

    A grupas ceļi           

1 1-1 Upīši - Zībergi 0,00 4,70 4,70 D D 

2 1-2 Brodi - Luksti 0,00 6,03 6,03 C C 

3 
1-3 

Kalnsētas - 
Brodi 0,00 3,00 3,00 

C C 

4 
1-4 

Jaunrozes - 
Kļavas 0,00 2,28 2,28 

D D 

5 
1-5 

Jaunrozes - 
Jēkabpils  0,00 0,51 0,51 

D D 

      0,51 1,61 1,10     

      1,61 2,43 0,82     

6 
1-6 

D/s Veselība 
pašvaldības ceļi 0,00 1,43 1,43 

D D 

7 1-7 Aivari - Kraukļi 0,00 1,72 1,72 D D 

      1,72 4,63 2,91     

8 
1-8 

Saldes - 
Lemesnieki 0,00 3,43 3,43 

D D 

9 
1-9 

Mazreiņi - 
Baloži 0,80 3,38 2,58 

D D 

10 
2-1 

Lauciņi - 
Dignājas kapi 0,00 5,54 5,54 

D D 

11 
2-2 

Kaļvāres purvs - 
Meņķis 0,00 7,40 7,40 

D D 

12 
2(5)-

3 
Krustceles - 
Dignāja 8,54 11,82 3,28 

D D 

13 2-4 Veikala iela 0,00 0,37 0,37 D D 
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14 2-5 Mārtiņu iela 0,00 0,71 0,71 D D 

15 2-6 Kantora iela 0,00 0,17 0,17 D D 

16 2-7 Žagariņu iela 0,00 0,18 0,18 D D 

17 2-8 Darbnīcu iela 0,00 0,21 0,21 D D 

18 
2-9 

Pagrabs - 
Bērziņš 0,00 1,45 1,45 

D D 

19 
2-10 

Silavnieki - 
Kaļvāres 0,00 2,21 2,21 

D D 

20 2-11 Meņķu kapi 0,00 0,08 0,08 D D 

21 
3-1 

Upmalītes - 
Apsītes 0,00 3,26 3,26 

C C 

22 
3-2 

Ceļmalas - 
Līdums 0,00 4,29 4,29 

C C 

23 
3-3 

Daugavas - 
Lapas - Auzāni - 
Ērgļi 0,60 5,27 4,67 

C C 

24 
3-4 

Ozolkalni - 
Sapņi - Klosteri 0,00 2,51 2,51 

C C 

25 
3-5 

Dunava - Līči - 
Strazdiņi 0,00 0,65 0,65 

C C 

      0,65 7,22 6,57     

26 
3-6 

Tālivaldes - 
Piesaules - 
Krusts 0,00 4,39 4,39 

C C 

     --- 4,39 5,84 1,45     

     --- 5,84 6,62 0,78     

27 
3-7 

Bērzones - 
Ataugas - 
Pļaviņas 0,00 3,61 3,61 

D D 

28 
3-8 

Dzelmes - 
Krusts - Kokts 0,00 4,56 4,56 

C C 

     --- 4,56 5,09 0,53     

29 

3-9 

Tadaine - 
Kraukļi - 
Celminieki - 
Mellenes 0,00 0,53 0,53 

D D 

     --- 0,53 1,92 1,39     

     --- 1,92 5,43 3,51     

     --- 5,43 6,92 1,49     

30 

3-10 

Vizbuļi-
Marinova-
Dunavas 
Strazdiņu ceļš 0,00 1,30 1,30 

D D 

31 
3-11 

Daugavas skola - 
Dumbrāji 0,00 1,23 1,23 

D D 

32 
3-12 

Adītāji - 
Krūmiņi 0,00 1,78 1,78 

D D 

33 3-13 Sleju zemju ceļš 0,00 0,60 0,60 D D 
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34 
3-14 

Katlu māja - 
Daugava 0,00 0,29 0,29 

D D 

35 
3-15 

Baznīca - 
Sarmas 0,00 0,60 0,60 

D D 

36 
3-16 Dunavas kapsēta 

- Skudru kapsēta 0,00 0,56 0,56 
D D 

37 
3-17 

Kastaņas - 
Kūtiņas - 
Jāņkalni 0,00 0,40 0,40 

C C 

     --- 0,40 0,84 0,44     

38 
3-18 

Dunava - Katlu 
māja 0,00 0,10 0,10 

D D 

39 
3-19 Dunavas baznīca 

- Asara māja 0,00 0,04 0,04 
D D 

      0,04 0,16 0,12     

40 3-20 Palmas - Uplejas 0,00 0,19 0,19 C C 

41 4-1 Rubeņi - Asare 1,30 2,25 0,95 D D 

42 4-2 Spēlēni - Asare 0,00 2,50 2,50 D D 

43 
4-3 

Rubiķi - 
Dronkas 0,00 3,70 3,70 

D D 

44 
4-4 

Rubiķi - 
Izabelina 0,00 1,50 1,50 

D D 

45 
4-5 

Rubeņi - 
Lāčplēši 0,30 1,25 0,95 

D D 

46 
4-6 

Pudāni - 
Jaunkalniņi 0,00 2,60 2,60 

D D 

47 4-7 Kalniņi - Daibiņi 0,00 1,95 1,95 D D 

48 
4-8 

Bokāni - 
Dronkas 0,00 3,70 3,70 

D D 

49 
4-9 

Ausmas - 
Baldones 0,00 2,47 2,47 

D D 

50 
4-10 

Miezīši - 
Ezerpurva 
kapsēta 0,00 2,50 2,50 

D D 

51 4-11 Alkšņi - Muktāni 0,00 5,90 5,90 D D 

52 4-12 Sīļu ceļš 0,00 0,70 0,70 D D 

53 
4-13 

Bērzakrogs - 
Stagari 0,00 9,00 9,00 

D D 

54 
4-14 

Bērzakrogs - 
Pūpoli 0,00 1,65 1,65 

D D 

55 4-15 Slate - Mežmaļi 0,60 2,65 2,05 D D 

56 4-16 Strautiņu ceļš 0,00 0,60 0,60 D D 

57 4-17 Skromu ceļš 0,00 0,85 0,85 D D 

58 
4-18 

Slate - 
Grantskalni 0,00 1,25 1,25 

D D 

59 5-1 Zasa-Ģērķāni 0,00 7,74 7,74 C C 

60 
5(2)-

2 
Krustceles-
Dignāja 0,00 8,54 8,54 

C C 
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61 5-3 Ogas-Puravanagi 0,00 5,01 5,01 C C 

62 
5-4 

Zasa-Pabērži-
Ceļinieki 0,00 6,94 6,94 

C C 

63 
5-5 

Silajuri-
Akmeņāres 0,00 3,51 3,51 

D D 

64 
5-6 

Mežgala skola- 
Landzāni 0,00 3,91 3,91 

D D 

65 
5-7 

Akmeņāres-
šoseja 0,00 0,33 0,33 

D D 

66 
5(6)-

8 
Bērzgale - 
Medesnieki 4,92 5,32 0,40 

D D 

67 
5-9 

Zasa-Krastiņi-
Ogas 0,00 7,30 7,30 

C C 

68 
6-1 

Vilkplēši-
Mazzānāni 0,00 3,56 3,56 

D D 

     --- 3,56 4,28 0,72     

69 6-2 Vārpiņas - Lapas 0,00 6,30 6,30 D D 

70 
6(5)-

3 
Bērzgale -
Medesnieki 0,00 4,92 4,92 

D D 

71 6-4 Skrīveri - Dodeļi 0,00 1,64 1,64 D D 

72 6-5 Leimaņi - Sējiņi 0,00 3,88 3,88 D D 

73 
7-1 

Vidsala - 
Spuldzenieki 0,00 7,26 7,26 

C C 

74 
7-2 

Kalnajāņi - 
Skalbes 0,00 2,87 2,87 

C C 

75 7-3 Ķioci - Ķeņģi 0,00 1,92 1,92 D D 

76 
7-4 

Laukezeriņi - 
Vidsalas 
krējotava 0,00 0,19 0,19 

C C 

     --- 0,19 0,53 0,34     

     --- 0,53 0,76 0,23     

77 
7-5 

Dzintari - 
Krūkliņi 0,00 0,60 0,60 

C C 

78 
7-6 

Dzintari - 
Desāres 0,00 5,46 5,46 

D D 

79 
7-7 

Upespriekulāni - 
Ziedi 0,00 2,20 2,20 

D D 

80 
7-8 

Upespriekulāni - 
Priekulāni 0,00 0,90 0,90 

D D 

81 
7-9 

Kadiķi - 
Melnstradi 0,00 2,43 2,43 

D D 

82 7-10 Akoti - Magones 0,00 1,00 1,00 D D 

83 
7-11 

Mežzemes skola 
- Minsteri 1,00 5,04 4,04 

D D 

84 7-12 Atvari - Ūdenāni 0,00 0,66 0,66 C C 

     --- 0,66 2,34 1,68     

85 
7-13 

Kalnbirzes - 
Gobas 0,00 0,60 0,60 

D D 

86 7-14 Vēsmas - 0,00 0,11 0,11 D D 
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Ūdenstornis 

    B grupas ceļi           

1 1-10 Brodi - Āres 0 1,2 1,2 D D 

2 1-11 Āres - Lindiņi 0 5,32 5,32 D D 

3 
1-12 

Kuplejas - 
Rūķīši 0 4,54 4,54 

D D 

4 1-13 Aldaune - Stepi 0 3,15 3,15 D D 

5 1-14 Dzenīši - Liepas 0 1,89 1,89 D D 

6 
1-15 

Ceļinieki - 
Lapsas 0 2,96 2,96 

D D 

7 
1-16 

VAS Latvijas 
meži - Svarāni 0 0,62 0,62 

D D 

8 
1-17 

Jasmīni - 
Kraukļi 0 1,84 1,84 

D D 

9 
1-18 

Kalnāres - 
Dzintari 0 0,32 0,32 

D D 

10 
1-19 

Melderi - 
Smilgas 0 1,47 1,47 

D D 

11 
2-12 

Kalna Majori - 
purvs 0 2,26 2,26 

D D 

12 
2-13 

Meņķis - 
Mednieki 0 1 1 

D D 

13 2-14 Dignāja - Irbītes 0 1,66 1,66 D D 

14 2-15 Pārceltuves ceļš 0 0,22 0,22 D D 

15 2-16 Skola - Dzilnas 0 0,22 0,22 D D 

16 
3-21 

Abaroņi - 
Dreimaņi - 
Vītoli 0 1,05 1,05 

C C 

     --- 1,05 2,9 1,85     

17 
3-22 

Robežas - 
Skudru kapi - 
Līči 0 3,08 3,08 

D D 

18 
3-23 

Dzintari - 
pagasta robeža - 
Naudnieki 0 0,47 0,47 

D D 

19 3-24 Tadaine - Puriņi 0 1,14 1,14 C C 

20 
3-25 

Apīņi - Gribūti - 
Saliņas 0 0,91 0,91 

D D 

21 
3-26 

Dambīši - Ancīši 
- Kraukļi 0 0,7 0,7 

D D 

     --- 0,7 1,54 0,84     

22 
3-27 

Lieplejas - 
Ruskuļi 0 3,08 3,08 

D D 

23 
3-28 

Daugmala - 
Amatiņi 0 0,46 0,46 

D D 

24 
3-29 

Grantsbedres - 
Daugava 0 0,15 0,15 

D D 
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25 
3-30 

Vegori - 
Muižnieku 
pievedceļš 0 0,4 0,4 

C C 

26 3-31 Sīļi - Ganības 0 0,81 0,81 D D 

27 3-32 Alkšņi - Gribūti 0 0,9 0,9 D D 

     --- 0,9 1,34 0,44     

28 
3-33 

Ķekavas - 
Jaunaizporieši 0 0,3 0,3 

D D 

     --- 0,3 0,69 0,39     

29 
3-34 

Kapmaļi - 
Līdakas - 
Mazlīdumnieki 0 0,69 0,69 

D D 

30 
3-35 

Jaunkļaviņi - 
Veldziņi 0 1,96 1,96 

D D 

31 
3-36 

Auzāni - 
Apšusalenieki 0 0,86 0,86 

D D 

32 
3-37 

Veckrūmiņi - 
Druviņu 
Kalnieši 0 0,89 0,89 

D D 

33 
3-38 

Prūsāni - 
Izgāztuve 0 0,73 0,73 

D D 

34 
3-39 

Rupšenieki - 
Krieviņi 0 1,75 1,75 

D D 

     --- 1,75 2,05 0,3     

35 3-40 Arkliņu ceļš 0 0,68 0,68 D D 

36 
3-41 

Piesaules - 
Medņi - Abaroņi 0 1 1 

D D 

     --- 1 1,68 0,68     

37 
3-42 

Zemgaļi - 
Lainieki 0 1,27 1,27 

D D 

38 3-43 Līči - Zvaigznes 0 1,72 1,72 D D 

39 3-44 Guģa ceļš 0 0,65 0,65 D D 

40 
3-45 

Dzīvnieku 
kapsētas ceļš 0 0,52 0,52 

D D 

41 
3-46 

Līču kapi - 
Dūcēji - Ezers 0 0,83 0,83 

D D 

42 3-47 Pļāvēji - Asari 0 0,69 0,69 D D 

43 
3-48 

Dignājas 
pilskalna ceļš 0 0,06 0,06 

D D 

44 3-49 Pīcku ceļš 0 0,26 0,26 D D 

45 
3-50 

Sudrabkalna 
attīrīšanas 
iekārtu ceļš 0 0,19 0,19 

D D 

46 3-51 Beču ceļš 0 0,08 0,08 D D 

47 
3-52 

Zaļkalni - 
Vecķieģeļnīca 0 0,56 0,56 

D D 

48 
3-53 

Lazdas - Plāņi - 
Skaistkalni 0 1,37 1,37 

D D 

49 3-54 Mālkalni - 0 0,66 0,66 D D 
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Skudru kapsēta 

50 
3-55 Dunavas kapsēta 

- Upleju lauks 0 0,36 0,36 
D D 

51 3-56 Rudzīši - Prūsāni 0 1,17 1,17 D D 

52 
3-57 

Attīrīšanas 
iekārtu ceļš 0 0,23 0,23 

D D 

53 
3-58 

Vecās skolas 
ceļš 0 0,44 0,44 

D D 

54 
3-59 

Silacelminieku 
ceļš 0 0,87 0,87 

D D 

55 
3-60 

Tadenava - 
Līčupes 0 0,19 0,19 

D D 

56 
3-61 

Stūrīši - 
Birznieki - 
Valsts mežs 0 0,63 0,63 

D D 

57 
3-62 Mellenes - Vītiņi 

- Valsts mežs 0 0,5 0,5 
D D 

58 
3-63 

Griezes - Valsts 
mežs 0 0,25 0,25 

D D 

59 
3-64 

Cukuriņi - 
Rullīši 0 1,55 1,55 

D D 

60 4-19 Krastiņi - Silanči 0 0,45 0,45 D D 

61 
4-20 

Lakstīgalas - 
Sakši 0 1 1 

D D 

62 
4-21 

Atpūtas - 
Ģevrāni 0 0,75 0,75 

D D 

63 
4-22 

Vāveres - 
Krūmiņi 0 0,65 0,65 

D D 

64 
4-23 

Bērzakapi - 
Mežmaļi 0 0,95 0,95 

D D 

     --- 0,95 1,73 0,78     

65 
4-24 

Ģeidāni - 
Lauciņi 0 1,65 1,65 

D D 

66 
4-25 

Stagari - Asares 
pag.rob. 0 4,8 4,8 

D D 

67 
4-26 

Mazslate - 
Stapāni 0 0,62 0,62 

D D 

68 
4-27 

Kadiķi - 
Mežsētas 0 1 1 

D D 

69 4-28 Kaktiņu ceļš 0 0,45 0,45 D D 

70 4-29 Klāvdruvas ceļš 0 0,55 0,55 D D 

71 
4-30 

Zemzari - 
Mednieki 0 0,7 0,7 

D D 

72 5-10 Sprīdīši-Kļaviņi 0,8 1,23 0,43 D D 

73 5-11 Zasa - Mūrieši 0 1,26 1,26 D D 

74 5-12 Jaunzemi-Brāģi 0 2,11 2,11 D D 

75 
5-13 

Vecais ceļš-
Virši-Silajuri 0 0,87 0,87 

D D 
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76 
5-14 

Sīpulāni - 
Ceļinieki 0 1,41 1,41 

D D 

77 5-15 Aloti-Kurši 0 0,84 0,84 D D 

78 
5-16 

Liepas - 
Mežniecība 0 0,33 0,33 

C C 

      0,33 0,54 0,21     

79 
6-6 

Priekšāni - 
Dodeļi 0 1,36 1,36 

D D 

     --- 1,36 2,46 1,1     

80 6-7 Stradi - Cīrulīši 0 0,59 0,59 D D 

81 
6-8 

Bērzgale-
Sidrabiņi 0 0,71 0,71 

D D 

82 6-9 Bērzgale - Stradi 0 1,2 1,2 D D 

83 
6-10 

Vagāni - 
Skrīveri 0 0,78 0,78 

D D 

84 
6-11 

Rūķīši - 
Riekstiņi 0 1 1 

D D 

85 
6-12 

Kalēji - 
Šķērstāni 0 1,73 1,73 

D D 

86 
6-13 

Mežgale - 
Zodāni 0 1,59 1,59 

D D 

     --- 1,59 2,36 0,77     

87 
6-14 

Mežgale - 
Grantiņi 0 0,13 0,13 

D D 

     --- 0,13 3,02 2,89     

88 6-15 Priedes-Līči 0 1,59 1,59 D D 

89 6-16 Pļaviņas-Purmaļi 0 0,9 0,9 D D 

90 
6-17 

Pureņi - Lejas 
Kalnieši 0 2,9 2,9 

D D 

91 6-18 Lapas - Ošāni 0 2,28 2,28 D D 

92 
7-15 

Ķioci - Ķiocu 
kapi 0 0,42 0,42 

D D 

93 
7-16 

Liekņas - 
Sudrabiņu grants 
karjers 0 0,26 0,26 

D D 

94 
7-17 

Ģeidas - 
Starenieki 0 1,02 1,02 

D D 

95 7-18 Bajāri - Cīrulīši 0 2,32 2,32 D D 

96 
7-19 

Ezerieši - 
Prodnieki 0 1,85 1,85 

D D 

97 
7-20 

Pakalnes - 
Cielavas 0,5 0,5 0 

D D 

98 
7-21 

Klaucāni - 
Blaumaņi 0 1,16 1,16 

D D 

99 
7-22 

Pakalnes - 
Lejupes 0 2,07 2,07 

D D 

100 7-23 Atvari - Niedrīši 0 0,4 0,4 D D 

101 7-24 Lāči - Dārznieki 0 1,78 1,78 D D 
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102 
7-25 

Bērzieši - 
Liepkalni 0 0,98 0,98 

D D 

103 
7-26 

Priednieki - 
Poriņi 0 0,51 0,51 

D D 

     --- 0,51 0,65 0,14     

     --- 0,65 1,22 0,57     

104 
7-27 

Pilskalni - 
Lejāres 0 0,67 0,67 

D D 

105 
7-28 

Niedrīši - 
Kalnbirzes 0 0,35 0,35 

D D 

106 
7-29 

Āriņi - 
Lakstīgalas 0 0,9 0,9 

D D 

107 
7-30 

Grāvlejas - 
Līdumi 0 1,36 1,36 

D D 

108 
7-31 

Kadiķi - 
Attīrīšanas 
iekārtas 0 0,17 0,17 

D D 

    C grupas ceļi           

1 
1-20 

Kalnāres - 
Kalniškas 0 3,71 3,71 

D D 

2 1-21 Kārkli - Pelīte 0 3,67 3,67 D D 

3 1-22 Zaķīši - Mežvidi 0 0,61 0,61 D D 

4 
1-23 

Dūķernieki - 
Karjers 0 0,47 0,47 

D D 

5 1-24 Ūdri - Aizpurvi 0 1,5 1,5 D D 

6 1-25 Liepas - Stīpiņi 0 0,75 0,75 D D 

      0,75 3,39 2,64     

7 1-26 Vaguļi - Dīgļi 0 1,02 1,02 D D 

8 
1-27 

VM ceļš - 
Tomkas 0 0,23 0,23 

D D 

9 
1-28 

Purmalieši - 
Ozolāres 0 0,6 0,6 

D D 

      0,6 0,7 0,1     

10 
1-29 

Kalniņi - 
Pukšukalni 0 0,52 0,52 

D D 

11 
1-30 

Jesperi - 
Mazreiņi 0 0,44 0,44 

D D 

12 
3-65 

Tadaine - 
Krustalīči - Cirša 
līnija 0 2,35 2,35 

D D 

13 
3-66 

Bedraines - 
Uzvaras - Rāceņi 0 2,01 2,01 

D D 

14 
3-67 

Lejiņas - 
Pormaļi - Stirnu 
rags 0 1,27 1,27 

D D 

15 
3-68 

Dominieki - 
Veckrūmiņi 0 1,11 1,11 

D D 

16 
3-69 

Vasaraudži - 
Avotiņš 0 1,35 1,35 

D D 
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17 
3-70 

Ozolzīles - 
Laimas 0 0,91 0,91 

D D 

18 3-71 Vilcāni - Olāji 0 1,15 1,15 D D 

19 
3-72 

Rupešnieki - 
Rudzīši 0 0,37 0,37 

D D 

20 3-73 Līču ceļš 0 0,42 0,42 D D 

21 3-74 Riekstiņu ceļš 0 0,46 0,46 D D 

22 
3-75 

Lejiņas - 
Skujupītes 0 0,91 0,91 

D D 

23 
3-76 

Rudzsētu 
caurteka - 
Strautiņi 0 0,19 0,19 

D D 

24 

3-77 

Galenieki -
Kalnbirzes -
Lejas Jērānu 
mežs 0 1,53 1,53 

D D 

25 
3-78 

Kalnu ferma - 
Alkšņi 0 0,56 0,56 

D D 

26 
3-79 

Stariņi - Jērānu 
ganības 0 1,23 1,23 

D D 

27 
3-80 

Akņupītes - 
Kalna Kārkli 0 0,6 0,6 

D D 

28 
3-81 

Auzānu ferma - 
Vārti - 
Jaunkalngali 0 1,18 1,18 

D D 

29 3-82 Ausekļu ceļš 0 0,04 0,04 C C 

30 
3-83 

Līči - 
Dzelminieki 0 0,23 0,23 

D D 

31 3-84 Stirnas - Vīksnas 0 0,39 0,39 D D 

32 
3-85 Kokaudzētava - 

Rauši - Kurši 0 1,56 1,56 
D D 

33 
3-86 

A/c Jēkabpils - 
Ilūkste - 
Ozolzīļu lauks 0 0,27 0,27 

D D 

34 
4-31 

Apakši - 
Červonka 0 4 4 

D D 

35 4-32 Kadiķi - Virbuļi 0 0,8 0,8 D D 

36 
4-33 

Prodiņi - 
Izabelinas kapi 0 1 1 

D D 

37 
4-34 

Saulrieti - 
Vārpiņas 0 0,7 0,7 

D D 

38 4-35 Avenes - Asarīši 0 1,4 1,4 D D 

39 4-36 Vilciņi - Luksti 0 1,6 1,6 D D 

40 4-37 Tomānu ceļš 0 0,3 0,3 D D 

41 4-38 Latgaļi - Luksti 0 0,3 0,3 D D 

42 4-39 Krūkļi - Dimbas 0 0,62 0,62 D D 

43 4-40 Lauksargu ceļš 0 0,21 0,21 D D 

44 4-41 Miezīši - Puteņi 0 0,76 0,76 D D 
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45 4-42 Viesuļi 0 0,44 0,44 D D 

46 
4-43 

Laukgaļi - 
Druvas 0 1,08 1,08 

D D 

47 4-44 Sēļu ceļš 0 0,3 0,3 D D 

48 
4-45 

Brimaņi - 
Pagasta rob. 0 2,1 2,1 

D D 

49 
4-46 

Debesnieki - 
Spēlēni 0 0,75 0,75 

D D 

50 
4-47 

Valdavas - 
Aizupes 0 1 1 

D D 

51 
4-48 

Krūmiņi - 
Smiltaines 0 1,65 1,65 

D D 

52 4-49 Ļūcānu ceļš 0 0,5 0,5 D D 

53 4-50 Cinīši - Dronkas 0 0,8 0,8 D D 

54 4-51 Vāverīšu ceļš 0 1,3 1,3 D D 

55 
5-17 

Vandānu ceļš-
Līči 0 0,5 0,5 

D D 

56 5-18 Pļaviņas - Medņi 0 1,2 1,2 D D 

57 5-19 Ceļš-''Zīlenes'' 0 1,04 1,04 D D 

58 5-20 Gaiļi-Līkceļi 0 2,37 2,37 D D 

59 
5-21 

Mežgala skola - 
Neretas 0 0,95 0,95 

D D 

60 
5-22 

Ezerlejiņas- 
Tārpinieki 0 1,3 1,3 

D D 

61 
5-23 

Ezerlejiņas-
Mežvidi 0 1,2 1,2 

D D 

62 
5-24 

Ezerlejiņas-
Līdumnieki 0 1,74 1,74 

D D 

63 
5-25 

Vilciņi - 
Kļavinski 0 0,95 0,95 

D D 

64 5-26 Mežziņi - Griķi 0 1,1 1,1 D D 

65 5-27 Ceļš Lapskalni 0 0,75 0,75 D D 

66 
5-28 

Rūķīši - 
Jaunliepiņas 0 0,3 0,3 

D D 

67 
5,29 

Ceļinieki - 
Smilts karjers 0 0,45 0,45 

D D 

68 5-30 Ceļš Staģi 0 0,35 0,35 D D 

69 5-31 Liepas - Ratnieki 0 0,3 0,3 D D 

70 5-32 Liepas - Mētras 0 0,35 0,35 D D 

71 
5-33 

Bedrītes - 
Jaunraiņi 0 0,3 0,3 

D D 

72 5-34 Stiebriņu ceļš 0 0,86 0,86 D D 

73 6-19 Līvas - Rugāji 0 1,04 1,04 D D 

      1,04 1,76 0,72     

74 
6-20 

Kapāres - 
Dzelzīši 0 0,57 0,57 

D D 

75 6-21 Ceriņi - Zāģeri 0 0,8 0,8 D D 
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76 6-22 Silvas-Lāčplēši 0 0,92 0,92 D D 

      0,92 1,02 0,1     

77 
6-23 

Silvas - 
Ezermalas 0 1,02 1,02 

D D 

78 6-24 Stagari - Oši 0 0,33 0,33 D D 

79 
6-25 

Audriņi - 
Vecumi 0 0,72 0,72 

D D 

80 
6-26 

Skrīveri - 
Ezermalas 0 0,34 0,34 

D D 

81 6-27 Āres - Vāgāni 0 0,75 0,75 D D 

82 6-28 Pļaviņas - Klāvi 0 1,5 1,5 D D 

83 7-32 Poriņi - Drēģi 0 1,1 1,1 D D 

84 7-33 Urvas - Čibuļi 0 0,3 0,3 D D 

85 
7-34 

Jaunvagulāni - 
Vagulāni 0 0,55 0,55 

D D 

86 
7-35 

Starenieki - 
Lejas Ūdenāni 0 0,91 0,91 

D D 

87 7-36 Pīlādži - Ošāres 0 0,27 0,27 D D 

88 
7-37 

Kalnajāņi - 
Buivāni 0 0,62 0,62 

D D 

89 
7-38 

Ceriņi - 
Mazrepiņi 0 0,88 0,88 

D D 

90 7-39 Skrimbļi - Rozes 0 1,24 1,24 D D 

91 
7-40 

Grauziņi - 
Dūkurāni 0 0,22 0,22 

D D 

92 
7-41 

Zemāni - 
Radziņi 0 0,83 0,83 

D D 

93 
7-42 

Blaumaņi - 
Nomalnieki 0 2,66 2,66 

D D 

94 
7-43 

Grāvlejas - 
Lazdiņas 0 0,98 0,98 

D D 

 
Pielikums Nr.2 

Jēkabpils novada pašvaldības 
2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 

 

N.p.k. Ielas nosaukums No km Līdz km Garums 
Segas 

laukums 

Uzturēšanas 
klase ziemas 
periodā (no 
1.novembra 

līdz 
31.martam) 

Uzturēšanas 
klase vasaras 
periodā (no 
1.aprīļa līdz 
31.oktobrim) 

  Ābeļu pagasts             

  Brodu ciems             

1 Ozolu iela 0,000 0,730 0,730 3812 C C 

   --- 0,730 1,000 0,270 1620     

2 Lejas iela 0,000 0,600 0,600 2400 D D 

3 Pļavu iela 0,000 0,400 0,400 1600 D D 
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4 Biržu iela 0,000 0,600 0,600 3600 D D 

5 Smilgu iela 0,000 0,800 0,800 3600 D D 

6 Aldaunes iela 0,000 0,580 0,580 3480 C C 

7 Aldaunes iela 0,000 0,100 0,100 600     

   --- 0,100 0,260 0,160 948     

   --- 0,260 0,530 0,270 1620     

  Zasas ciems             

1 Sila iela 0,000 0,560 0,560 5600 C C 

2 Zaļā iela 0,000 0,610 0,610 4880 C C 

   --- 0,610 0,910 0,300 2700     

   --- 0,910 1,210 0,300       

   --- 1,210 1,310 0,100 900     

   --- 1,310 2,330 1,020 8160     

3 Lauku iela 0,000 0,950 0,950 6650 C C 

  Rubenes ciems             

1 Moču iela 0,000 0,395 0,395 2370 D D 

   --- 0,395 1,300 0,905 5430     

2 Baznīcas iela 0,000 0,030 0,030 240 D D 

   --- 0,030 0,300 0,270 2160     

3 Raiņa iela 0,000 0,322 0,322 1268 D D 

4 Kaimiņu iela 0,000 0,630 0,630 2520 D D 

5 Muižas iela 0,000 0,450 0,450 1560 D D 

6 Salaspils iela 0,000 0,100 0,100 298 D D 

 

Rubenes 
pagasts     

  Slates ciems             

1 Skolas iela 0,000 0,600 0,600 4800 D D 

2 Jaunā iela 0,000 0,330 0,330 1320 D D 

  Kaldabruņas 
ciems 

            

1 Kalna iela 0,000 0,175 0,175 1225 D D 

  Mežgales ciems             

1 Nākotnes iela 0,000 0,210 0,210 1050 D D 
 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.328 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.328 (protokols Nr.14) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 
„Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Jēkabpils novadā” paskaidrojuma raksts 
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Paskaidrojuma raksta sastāvdaļas Norādāmā informācija 
1.Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem 

Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 
4.2.apakšpunktu, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprina autoceļu uzturēšanas klases.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā, atbilstoši transportlīdzekļu satiksmes 
intensitātei, lai nodrošinātu pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanu, ievērojot noteiktās prasības, un veiktu to 
izpildes kontroli.  

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības autoceļu uzturēšana notiek no Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļa fonda programmai 
piešķirtiem līdzekļiem. Saistošo noteikumu īstenošanai 
jaunas institūcijas vai darba vietas nav nepieciešamas  

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

Nav attiecināms  

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms  

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms  

 
Domes priekšsēdētājs                     E.Meņķis 
 
 

Lēmums Nr.329 
Par priekšsēdētāja komandējumu uz Vāciju 

__________________________________________________________ 
A.Vanags, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona  sadarbības partneru no Magdeburgas pilsētas 

domes un Anhaltes – Biterfeldes reģiona administrācijas uzaicinājumu, lūdzam Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes dalībnieku/ Jēkabpils novada  domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi 
piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Magdeburgu (Vācija) un ņemot vērā 2013.gada 
12.septembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, 
Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Andis Timofejevs,); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 
balss (Aivars Vanags), Edvīns Meņķis nepiedalās balsojumā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Magdeburgu (Vācija) no laikā no 2013.gada 9.oktobra līdz 2013.gada 12.oktobrim.   
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja komandējuma laikā priekšsēdētāja vietniekam 

Aivaram Vanagam noteikt priekšsēdētāja amatalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. 
3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Aivi Kokinu parakstīt šo lēmumu. 
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Lēmums Nr.330 
Par priekšsēdētāja komandējumu uz Rumāniju 

__________________________________________________________ 
A.Vanags, A.Raginska, G.Dimitrijeva 

 
Pamatojoties uz 01.08.2012. noslēgto Comenius Reģionālās partnerības līgumu Nr.2012-1-

LV1-COM13-03584 1 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību par 
finansējuma piešķiršanu un projekta „Cross border cooperation between regions in Latvia and 
Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība  starp reģioniem Latvijā un 
Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) īstenošanu un plānoto projekta sanāksmi Vulcana-Bay 
pašvaldībā un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, 
Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Andis Timofejevs,); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 
balss (Aivars Vanags), Edvīns Meņķis nepiedalās balsojumā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi dalībai projekta sanāksmē Rumānijā 

laikā no 2013.gada 21.oktobra līdz 2013.gada 25.oktobrim.   
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja komandējuma laikā priekšsēdētāja vietniekam 

Aivaram Vanagam noteikt priekšsēdētāja amatalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. 
3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Aivi Kokinu parakstīt šo lēmumu. 

 

 
Lēmums Nr.331 

Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša, S.Bogdanoviča 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 
45.panta piekto, sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, trešo un ceturto 
daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” un paskaidrojuma rakstu 
(pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
 

 PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.331 (protokols Nr.14) 
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Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.331 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības  

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.18 
  

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem 

Jēkabpils novadā” 
Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešo daļu 
 

1. Izdarīt grozījumu Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem 
Jēkabpils novadā” (turpmāk – Noteikumi), izsakot Noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un 
pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Jēkabpils novada 
pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu šajos 
saistošajos noteikumos noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā 
sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.  
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi (pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas 
izsniegšanu): 

Nr. Pakalpojums Izcenojumi 
euro (bez PVN) 

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā, ielu sarkano līniju) 
izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai. 
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, 
tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.  

 

 objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts; 14,23  
 objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,65 0 
 objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 21,34  
 objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 

95,00 latu (bez PVN) kopā par vienu objektu. 5,69  

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, 
ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un 
nosūtīšanu pašvaldībai: 

 

 inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts; 5,69  
 trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts; 7,11  
 trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne 

vairāk kā 95,00 latu (bez PVN) kopā par vienu objektu. 2,13  

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:  
 viens objekts. 5,69  

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē  
 viens objekts. 5,69  

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās 
daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai: 

 

 viens objekts (plānojums vai projekts). 7,83  
6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana 

pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu 
novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu 
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pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei): 
 pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 14,23  
 pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. 5,69  

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) 
zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas 
nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā: 

 

 viena zemes vienība. 1,42  
8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un 

izsniegšanu digitālā formātā: 
 

 objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts; 2,85  
 objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha. 0,07  

 
2.  Pievienotās vērtības nodokli aprēķina saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 
3.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 19.09.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.331 (protokols Nr.14) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.331 (protokols Nr.14) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils 

novadā” paskaidrojuma raksts 
 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts (turpmāk - Projekts) izstrādāts, 
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un 
trešo daļu. 

2. 
Pašreizējā situācija un 
problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots 
ieviest euro, minētajos saistošajos noteikumos nepieciešams 
izdarīt grozījumus, nosakot naudas apmēru euro.  
Saistošajos noteikumos noteikta pievienotās vērtības nodokļa 
likme un pakalpojuma cena ar pievienotās vērtības nodokli, kas 
neatbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41.panta pirmās 
daļas 1.punkta noteikumiem. Ņemot vērā, ka pievienotās vērtības 
nodokļa likme mainās, nav lietderīgi saistošajos noteikumos 
norādīt pievienotās vērtības nodokļa likmi un pakalpojuma cenu 
ar pievienotās vērtības nodokli.  

3. 
Normatīvā akta projekta mērķis 
un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada pašvaldības 
2011.gada 22.decembra saistošos noteikumus euro ieviešanai un 
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.  
Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 
6.panta otrajai daļai. 
Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu 
euro maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 0,702804). 
Aprēķina rezultātā netiek radīta ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 
Kā tiks nodrošināta normatīvā 
akta izpilde no pašvaldības 
puses – vai tiek radītas jaunas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
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institūcijas vai paplašinātas 
esošo institūciju funkcijas 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

III. Cita informācija 
Nav 

 
 

Lēmums Nr.332 
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2011.gada 21.aprīļa noteikumos „Jēkabpils novada 
pašvaldības iekšēja kārtība publisko iepirkumu likuma nereglamentēto iepirkumu līdz LVL 

3000 (piegādēm un pakalpojumiem) un līdz LVL 10000 (būvdarbiem) veikšanai” 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Tumanova 
 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, 
 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2011.gada 21.aprīļa noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības 

iekšēja kārtība publisko iepirkumu likuma nereglamentēto iepirkumu līdz LVL 3000 (piegādēm 
un pakalpojumiem) un līdz LVL 10000 (būvdarbiem) veikšanai” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt noteikumu nosaukumā apzīmējumu un skaitli „LVL 3000” ar skaitli un vārdu 
4268.62 „4300 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL 10000” - ar skaitli un vārdu 14228.72 
„14300 euro”. 

1.2. Aizstāt 1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4300 euro”, 
apzīmējumu un skaitli „Ls 10000” ar skaitli un vārdu „14300 euro”. 

1.3. Aizstāt 2.punkta a. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu 
1422.87„1430 euro”. 

1.4. Aizstāt 2.punkta b. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu 
„4300 euro”. 

1.5. Aizstāt 6.punktā skaitli un apzīmējumu „1000 Ls” ar skaitli un vārdu „1430 euro”. 
1.6. Aizstāt 7.punktā skaitli un apzīmējumu „10000 Ls” ar skaitli un vārdu „14300 euro”. 
1.7. Aizstāt 8.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4300 euro”, skaitli 

un apzīmējumu „3000 Ls” - ar skaitli un vārdu „4300 euro”. 
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 

 

Lēmums Nr.333 
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2009.gada 23.septembra noteikumos „Kārtība, kādā 
novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, un pārvaldes vadītājs 

rīkojas ar novada domes mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar 
juridiskajām un fiziskajām personām” 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, 
 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds 
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Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2009.gada 23.septembra noteikumos „Kārtība, kādā novada domes 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes 
mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām” 
šādus grozījumus: 
1.1.Aizstāt 2.5. punkta otrajā teikumā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10 000 (desmit tūkstošiem 
latu) ar skaitli un vārdu „14 300 euro”. 
1.2.Aizstāt 2.6. punkta pirmajā teikumā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 1000 (viens tūkstotis latu) 
ar skaitli un vārdu „1430 euro”. 
1.3.Aizstāt 2.6. punkta otrajā teikumā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 500 (pieci simti lati) ar skaitli 
un vārdu „711 euro”. 
1.4.Aizstāt 3.5. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 500 (pieci simti lati) ar skaitli un vārdu „711 
euro”. 
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 
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