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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2013.gada 19.decembrī  Nr.18 
                                                
Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēde atklāta plkst.11:05 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis  
Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža 
 
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags. 
 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Rasma Mazulāne, Ilvija 
Daņiļeviča, Dzidra Nartiša, Ritma Rubina, pagastu pārvalžu vadītāji:  Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, 
Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā 
Daugava” pārstāve Aija Valdmane. 
 
Sēdē nepiedalās deputāti  – Armands Ķiploks. 
 
Apstiprinātā darba kārtība: 
Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 

Lēmuma nosaukums 

1.  412 Par biedrības „SKN Sports” iesniegumu (reģistrācijas Nr. 40008167558) 
2.  413 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  „Ezerkrasti”, Kalna pagasts 
3.  414 Par zemes ierīcības projekta „Kalna Melderi” apstiprināšanu 
4.  415 Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā  

(„Ceļš- Zīlenes”, „Dzintari-Pagasta robeža-Naudnieki”, „Lapas- Ošāni”, 

„Silavnieki- Kaļvāres”, „Vilciņi- Luksti”) 
5.  416 Par Jēkabpils novada domes lēmumu atcelšanu  
6.  417 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Bērnudārzs 

Vāverīte”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 
7.  418 Par telpu nomu nekustamajā īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā, 

Jēkabpils novadā  
8.  419 Par daļas no kūts „Kalna Krūkliņi”, Kalna pagastā nomu  (Nodibinājums „Mārtiņa 

Fonds”, reģ. Nr. 40008018975, jur. adrese Merķeļa iela 13, Rīga) 
9.  420 Par zemes nomu Kalna pagastā Jēkabpils novadā 
10.  421 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Zasas  kultūras namā euro valūtā 
11.  422 Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmā 2013.-2015.gadam 

paredzēto centralizēto līdzekļu izlietojums 
12.  423 Par īres tiesību piešķiršanu   
13.  424 Par atļaujas izsniegšanu (Saukas pagasta G.Asara zemnieku saimniecība 

„Dzirnavas”, reģistrācijas Nr.45401019379) 
14.  425 Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Šķēpmetēju klubam  
15.  426 Par atbalstu biedrības „Ziemeļvidzemes atlētu savienība” iecerei 
16.  427 Par Zasas pagasta pārvaldes iesniegumu  par SIA „ Kebeco ” debitoru parādu par 

komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu 
17.  428 Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz nodokļu 

atbalsta pasākuma maksājumu un Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu  
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18.  429 Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības 
programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu 
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalīšanu 2013.gada decembrim 

19.  430 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadalīšanu 2013.gada decembrim 

20.  431 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 2013.gada decembrim 

21.  432 Par aizņēmuma ņemšanu  Jēkabpils novada pašvaldības projekta „Zasas vidusskolas 
internāta ēkas vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā 
renovācija” realizācijai 

22.  433 Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju 
noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 

23.  434 Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 
maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai ” 

24.  435 Par noteikumu „Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai Jēkabpils novadā” 
apstiprināšanu 

25.  436 Par Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma grozījumu 
apstiprināšanu 

26.  437 Par saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Grozījumi 2011.gada 26. maija precizētos 
saistošos noteikumos Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā”” 
apstiprināšanu 

27.  438 Saistošie noteikumi Nr.23/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” 

28.  439 Saistošie noteikumi Nr.24/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” 

29.  440 Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 
piešķiršanas  kārtību Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

30.  441 Par Jēkabpils novada teritorijā noteiktajiem ciemu statusiem un adrešu maiņu 
31.  442 Par nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu 

izsolē („Domkalni”, Zasas pagasts)  
32.  443 Par izmaiņām 28.11.2013. lēmumā Nr.395 „Par amatu apvienošanu un samazināšanu 

pagastu pārvaldēs” 
 

 
Lēmums Nr.412 

Par biedrības „SKN Sports „iesniegumu (reģistrācijas Nr. 40008167558) 

__________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu  un ņemot vērā 2013.gada 

12.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju 
ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis 
Kokins, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Andis Timofejevs,); PRET – nav balsis; ATTURAS – 6 balsis 
(Gints Audzītis,  Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Anita Lemaka, Olita Spēka, Aivars Vanags), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
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1. Finansiāli atbalstīt biedrības „SKN Sports” sacensību organizēšanu piešķirot šim mērķim Ls 500 (pieci 
simti lati). 

2. Pašvaldībai par saviem līdzekļiem veikt pašvaldības ceļu sakārtošanu pēc sacensībām. 
 

 
Lēmums Nr.413 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
 „Ezerkrasti”, Kalna pagasts 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu  
un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ezerkrasti”, Kalna pagasts, zemes vienības 
sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”, reģ.Nr.45403031893, izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ezerkrasti”, Kalna pagasts, piešķirot nosaukumu „Liegums”, zemes 
gabalu 20.56 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā); 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Liegums”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Zemes gabals 15.22 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Ezerkrasti” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 15.22 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 

Lēmums Nr.414 
Par zemes ierīcības projekta „Kalna Melderi” apstiprināšanu 

_________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu 
un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Melderi”, Ābeļu pagasts zemes vienības 

sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”, reģ.Nr.45403031893, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalna Melderi”, Ābeļu pagasts, piešķirot nosaukumu „Čiekuri”, zemes 
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gabalu 2.6 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un zemes vienību 0,9 ha platībā; 
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Čiekuri”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 

- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
4. Zemes gabals 23.7 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Kalna Melderi” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu -  0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 23.7 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 
Lēmums Nr.415 

Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā  
(„Ceļš- Zīlenes”, „Dzintari-Pagasta robeža-Naudnieki”,  

„Lapas- Ošāni”, „Silavnieki- Kaļvāres”, „Vilciņi- Luksti”) 

___________________________________________________________ 

AVanags, R.Mazulāne 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā, Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža 

zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, sekojošus Jēkabpils novada pašvaldības 
nekustamos īpašumus: 
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1. Ceļš-Zīlenes, Zasas 
pag., JN 

Zeme 1.43 ha 1217  715.00 0   

  Transportbūve  1.04 km 1213 1.2.6. 197.60 176.55 13 mēneši  

2. Dzintari-Pagasta 
robeža-Naudnieki, 
Dunavas pag., JN 

Zeme 0.34 ha 1217  250.00 0   

  Transportbūve 0.47 km  1213 1.2.6. 6679.53 3619.12 12 mēneši  

3. Lapas-Ošāni, 
Leimaņu pag., JN 

Zeme 1.76 ha  un   0.09 ha 1217  900.00 0   

  Transportbūve  2.28 km 1213 1.2.6. 59720.32 47278.64 24 mēneši  

4. Silavnieki-Kaļvāres, 
Dignājas pag., JN 

Zeme 1.83 ha 1217  899.91 0   

  Transportbūve 2.21 km 1213 1.2.6. 3138.20 2745.75 14 mēneši  

5. Vilciņi-Luksti, 
Rubenes pag.,JN 

Zeme 1.91 ha 1217  900.00 0   
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  Transportbūve 1.6 km 1213 1.2.6. 15132.00 13492.70 12 mēneši  

 
2. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 
pārņemšanu valsts īpašumā, Jēkabpils novada pašvaldībai nodot šī lēmuma 1.punktā minētos nekustamos 
īpašumus, pievienojot: 
2.1. pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopijas; 
2.2. transportbūvju kadastrālas uzmērīšanas lietas; 
2.3. zemesgrāmatu apliecību oriģinālus; 
2.4. zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu oriģinālus. 
3. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 

 
Lēmums Nr.416 

Par Jēkabpils novada domes lēmumu atcelšanu  
_________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.417 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

nekustamā īpašuma „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagasts,  
Jēkabpils novads 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

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

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 17.7.punktu, 25.punktu, 26.punktu un saskaņā ar 
Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „ Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. 
– 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kas stājušies spēkā 
30.08.2013, īstenojami no 14.11.2013. un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
  1. Mainīt nekustamā īpašuma „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, Zasas 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums, zemes vienībai 0.9997 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1003 - 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. 

 2. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
Lēmums Nr.418 

Par telpu nomu nekustamajā īpašumā  
„Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā  

____________________________________________________ 
R.Mazulāne 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 56.punktu, 67.punktu un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt O.G. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 122.1 kv.m, 
no kuriem telpa Nr.24 - 68.1 kv.m platībā, Nr.26 - 49,1 kv.m platībā un telpu Nr.20 - 4.9 kv.m platībā, 
nekustamajā īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījums, no 2014.gada 
1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, personīgām vajadzībām. 

2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu LVL 10.00  vai EUR 14.23 bez PVN mēnesī 
3. Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Telpu nomas līgumu un pilnvarot Zasas pagasta 

pārvaldi noslēgt Telpu nomas līgumu. 
4. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 

 
 

Lēmums Nr.419 
Par daļas no kūts „Kalna Krūkliņi”, Kalna pagastā nomu  

(Nodibinājums „Mārtiņa Fonds”, reģ. Nr. 40008018975, jur. adrese Merķeļa iela 13, Rīga) 

_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. 
punktu, 69.1 punktu, 74., 75.,76.punktu un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt nodibinājumam „Mārtiņa Fonds”, reģ. Nr. 40008018975, jur. adrese Merķeļa iela 13, Rīga, kūts 
ēkā telpu Nr.3 - 26.3 kv.m. platībā, telpu Nr.4 - 24.7 kv.m. platībā un telpu Nr.5 - 26.0 kv.m  platībā, kopējā 
platība 77 kv.m, saskaņā ar VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 2004.gada 12.novembra būves tehniskās 
inventarizācijas lietu Nr.276 no 2014.gada 1.janvāra uz 30 (trīsdesmit) gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu par telpu Nr.3 - 26.3 kv.m platībā, telpu Nr.4 - 24.7 kv.m platībā un telpu Nr.5 - 26.0 
kv.m platībā, kopējā platība 77,00 kv.m, kūts ēkā, Ls 10.00 (desmit lati) , t.i., EUR 14.23 (četrpadsmit euro 
23 centi) bez PVN gadā, ar iznomātāja tiesībām vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu 
izdarīšanas līgumā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
76. punkta noteikumiem. 
3. Uzdot juriskonsultei piecu darba dienu laikā sagatavot Nedzīvojamās telpas nomas līgumu atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.    
4. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
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maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 
5. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt 

Nedzīvojamās telpas nomas līgumu, līgums netiek noslēgts. 
 

 
Lēmums Nr.420 

Par zemes nomu Kalna pagastā Jēkabpils novadā  
___________________________________________________  

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 
18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu” un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt Kalna pagasta Stradiņas zemnieku saimniecībai „Zemāni”, reģistrācijas Nr. 45401019218, 

juridiskā adrese: „Zemāni”, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads zemes gabalu ar aptuveno platību 
4.2 ha zemes gabalā „Bērzieši” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 gadiem ar 2014.gada 1.janvāri. 

1. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības. 

2. Uzdot Kalna pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu, 
noslēgt zemes nomas līgumu. 

 
 

Lēmums Nr.421 
Par telpu nomas maksas apstiprināšanu 

Zasas  kultūras namā euro valūtā 
_________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta” b” 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.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Zasas kultūras  nama  telpu nomas maksas  publiskiem 
un individuāliem pasākumiem: 

 
Nr.p.k. Telpas 

nosaukums 
Maksa bez PVN 
vasaras sezonā 
euro 

Maksa bez PVN 
apkures sezonā 
euro 

piezīmes 
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Zasas  pagasta pārvalde 
Zasas kultūras  nams 

1.1. Lielā zāle  3.53 euro/h 5.88 euro/h  
1.2. Izstāžu zāle 3.53 euro/h 5.88 euro/h  
1.3. Atpūtas telpa 1.18 euro/h 1.65 euro/h  

 
2. 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. 

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

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

6.  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 . 

7. 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.  

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

9. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši likumā „ Par 
pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

10. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 22.aprīļa (protokols nr.5, 21.§) lēmumu „Par telpu nomas 
un pakalpojumu maksas apstiprināšanu Zasas pagasta pārvaldes iestādēs”. 

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

 

Lēmums Nr.422 
Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmā 2013.-2015.gadam paredzēto 

centralizēto līdzekļu izlietojumu 
________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Pamatojoties uz 11.03.1992. likumu „Par autoceļiem", 24.03.1994. likumu „Likums par budžetu un 
finanšu vadību”, 11.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.173, „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 
 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iekļaut Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas 2013.-2015.gada 
centralizēto līdzekļu izlietojumā Zasas ciema, Sila ielas tehniskā projekta izstrādei un realizācijai Ls 30 000 
(trīsdesmit tūkstoši lati). 

2. Iekļaut Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas 2013.-2015.gada 
centralizēto līdzekļu izlietojumā norādes zīmju programmas izstrādei un realizācijai Ls 10 000 (desmit 
tūkstoši lati). 
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Lēmums Nr.423 

Par īres tiesību piešķiršanu  
________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
Lēmums Nr.424 

Par atļaujas izsniegšanu  
(Saukas pagasta G.Asara zemnieku saimniecība „Dzirnavas”,  

reģistrācijas Nr.45401019379) 

________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, 12.05.2010. Ministru kabineta 

noteikumus Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Saukas pagasta G.Asara zemnieku saimniecība „Dzirnavas”, reģistrācijas Nr.45401019379, 

juridiskā adrese „Dzirnavas”, Saukas pagasts, Viesītes novads, veikt tirdzniecību ar zivīm 2014.gadā 
katru otrdienu no automašīnas, Jēkabpils novada teritorijā, saskaņā ar Pielikumā minēto pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību” nosacījumus.  

2. Izsniegt tirdzniecības atļauju pēc vienreizējas nodevas Ls 48,- (četrdesmit astoņi lati) samaksas saskaņā 
ar saistošajiem noteikumiem Nr.14. 

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

PIELIKUMS  
Jēkabpils novada domes 19.12.2013.  

sēdes lēmumam Nr.424(protokols Nr.18) 

 

Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, automašīnas  
kustības maršruta grafiks katru otrdienu 2014.gadā  

 
Nr.p.k. Jēkabpils novada pagasts Apdzīvotās vietas 

nosaukums 
Tirdzniecības 
laiks   

1. Kalna pagasts  Vidsala 9:30 
2. Leimaņu pagasts  Mežgale 10:30 
3. Zasas pagasts  Zasa  11:30 
4. Rubenes pagasts  Rubeņi 13:30 

 
 

 

Lēmums Nr.425 
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Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Šķēpmetēju klubam 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 
  Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu „Dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27.p. pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos” un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt Latvijas Šķēpmetēju kluba valsts jaunatnes izlases komandas kandidātei šķēpa mešanā L. 
D. dalības maksai  (euro 430 ) Ls 300 (trīs simti lati), līdzekļus iekļaujot 2014.gada budžetā. 

2. Naudas līdzekļus pārskaitīt Latvijas Šķēpmetēju klubam  pēc piestādītā rēķina. 
 

 

Lēmums Nr.426 
Par atbalstu biedrības „Ziemeļvidzemes atlētu savienība” iecerei 

______________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā 2013.gada 

12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Atbalstīt biedrības „Ziemeļvidzemes atlētu savienība” ieceri par Sēlijas nacionālo partizānu bunkuru 
atjaunošanu un atbilstošās infrastruktūras izveidi Jēkabpils novada teritorijā, nosūtot atbalsta vēstuli AS 
„Latvijas valsts meži”.   
 

Lēmums Nr.427 
Par Zasas pagasta pārvaldes iesniegumu  par SIA „Kebeco” debitoru parādu 

par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu 
________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu „Dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27.p. pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos”; „Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vienotās grāmatvedības 
uzskaites kārtības” 3.18.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, 
jo parādnieks ir likvidēts, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos 
uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma un ņemot 
vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izslēgt no Zasas pagasta pārvaldes SIA „Kebeco” parādus Ls 1529,05 (viens tūkstotis pieci simti 

divdesmit deviņi lati 05 santīmi), samazinot izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem. 
2. Izslēgt no Zasas pagasta pārvaldes SIA „Kebeco” parādus Ls 382.26 (trīs simti astoņdesmit divi 

lati 26 santīmi), norakstīt pārējos izdevumos. 
 
 

Lēmums Nr.428 
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz nodokļu atbalsta 

pasākuma maksājumu un Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

Lēmums Nr.429 
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības programmām 

un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 2013.gada decembrim 

_______________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Interešu izglītības 

programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu (protokols nr.2. no 30.09.2013.) un 
ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 
Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt  sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās: 
 

 1.1. Ābeļu pamatskolā:  
1.-4.klašu koris   2 stundas  

                                                             Vokālais ansamblis 2 stundas 
                                                                             Folkloras kopa „Mikālēni” 3 stundas 

Tautisko deju kolektīvs 3.-4.klase 2 stundas 
Mazpulki 2 stundas 

Interešu izglītības sporta metodiķis 0.1 slodze 
Kopā: 11 stundas 

  
1.2. Dignājas pamatskolā: 

Folkloras kopa „Dignojīši” 4 stundas 
Mazpulki 3.-9.klase 2 stundas 

Skatuves runas pulciņš 1.-9.klase 2 stundas 
Kopā: 8 stundas 

                  
1.3. Dunavas pamatskolā: 

Vokālais ansamblis 1.-9.klase 1 stunda 
Sporta pulciņš 5.-9.klase 1 stunda 

Kokapstrādes pulciņš 2 stundas 
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Skatuves runas pulciņš 2 stundas 
Vizuālās mākslas pulciņš 1 stunda 

Novadpētniecība 5.-9.klase 1.stumda 
Kopā: 8 stundas 

 1.4. Bērzgala pamatskolā: 
Sporta pulciņš 2.-5.klase 2 stundas 

Vokālais ansamblis 7.-9.klase 2 stundas 
Dramatiskais pulciņš 1.-9.klase 2 stundas 

Mūsdienu deju pulciņš 1.-4.klase 1 stunda 
Kopā: 7 stundas 

            1.5.       Rubeņu pamatskolā: 
Jauktais vokālais ansamblis 5.-9.klase 1 stunda 

Koris 1.-4.klase 1.7 stundas 
Zēnu vokālais ansamblis 1.-4.klase 1 stunda 

Sporta pulciņš 2 stundas 
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas 

Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas 
Skatuves mākslas pulciņš 1.-9.klase 1 stunda 

Vizuālā noformēšana 1.-9.klase 1 stunda 
Tautas deju kolektīvs 1.-4.klase 2.stundas 

Kopā: 13.7 stundas 
 

1.6. Zasas vidusskolā: 
Tautisko deju pulciņš 1.-2.klase 2 stundas 

Tautisko deju pulciņš 3.-4..klase 3 stundas 
Tautisko deju pulciņš 5.-6.klase 3 stundas 

Tautisko deju pulciņš 7.-9..klase 3 stundas 
Tautisko deju pulciņš 10.-12.klase 4 stundas 

Koris 1.-2.klase 2 stundas 
Koris 3.-4.klase 2 stundas 

Vokālais ansamblis 5.-9..klase 2 stundas 
Skolas avīze „Baltais ceļš” 1.55 stundas 

Kopā: 22.55 stundas 
Kopā novadā 70.25 stundas 

0.1slodze 
 
 

2. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu 
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada decembra 
mēnesim Ls 1254 apjomā un sadalīt to sekojoši: 

 
Nr. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 221 
2. Bērzgala pamatskola 116 
3. Dignājas pamatskola 140 
4. Dunavas pamatskola 132 
5. Rubeņu pamatskola 240 
6. Zasas vidusskola 395 
7. Novada pašvaldība 10 

 
 

 

Lēmums Nr.430 
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Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 

2013.gada decembra mēnesim 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 
valsts budžetu 2013.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes 
noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu nr.291 
(protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 
ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 
Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada 
decembra mēnesim Ls 37044 apjomā un sadalīt to sekojoši: 
 

Nr. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 8160 
2. Bērzgala pamatskola 2236 
3. Dignājas pamatskola 3980 
4. Dunavas pamatskola 2574 
5. Rubeņu pamatskola 6670 
6. Zasas vidusskola 11341 
7. Novada pašvaldība 2083 

 
 

Lēmums Nr.431 
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu 
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām sadalīšanu 2013.gada decembra mēnesim 
________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 
valsts budžetu 2013.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes 
noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu Nr.291 
(protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 
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ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 
Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2013.gada decembra mēnesim Ls 1816 apjomā sadalīt to sekojoši: 
 

Nr. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 241 
2. Bērzgala pamatskola 63 
3. Dignājas pamatskola 136 
4. Dunavas pamatskola 136 
5. Rubeņu pamatskola 459 
6. Zasas vidusskola 738 
7. Novada pašvaldība 43 

 
 

 

Lēmums Nr.432 
Par aizņēmuma ņemšanu  Jēkabpils novada pašvaldības projekta „Zasas vidusskolas internāta ēkas 

vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija” realizācijai 
__________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. pants. 1.daļa Pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2.daļa Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums: 5) atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekļautos 

projektus; 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par iedzīvotāju izglītību 

(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 

organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.) un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ņemt aizņēmumu  Valsts kasē  uz 10 gadiem  ar Valsts kases noteikto procentu likmi ,Jēkabpils 
novada pašvaldības projekta „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, Zasas 
vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija” realizācijai,  par kopējo summu Ls 192 051 (viens simts 
deviņdesmit divi tūkstoši piecdesmit viens lats ) vai ekvivalentu euro valūtā 277 533 (divi simti septiņdesmit 
septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro). 

2. Jēkabpils novada pašvaldība aizņēmuma pamatsummu un procentus garantē ar pašvaldības 
pamatbudžetu. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2015.gada 1.martu.  
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Lēmums Nr.433 

Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju noteiktās 
mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 

___________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu 

(apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16.,9.§) un Jēkabpils 
novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils 
novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16.,10.§) un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 
komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešalgu ar 2014.gada 
01.janvāri saskaņā ar pielikumu Nr.1. un pielikumu Nr.2. 

 
 

Lēmums Nr.434 
Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā 

apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai ” 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

 Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām „ 21.panta 1.daļas 13.punktu, un ņemot vērā 2013.gada 
12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Veikt  grozījumus Jēkabpils novada domes 28.11.2013. gada sēdes lēmumu Nr.389 „Par 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” pielikumā Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju 
mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” sadaļā Sociālais dienests 
2.punktā aizstāt euro „541”,  ar euro „562”. 

2. Grozījumi par maksimālās mēnešalgas apmēru stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 
 

Lēmums Nr.435 
Par noteikumu „Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai  

Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

_____________________________________________________ 

O.Spēka, A.Kokins   
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Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām”12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada 
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai Jēkabpils novadā” (pielikums). 
 
 

PIELIKUMS 
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 19.12.2013.  

 lēmumu Nr.435 (protokols Nr.18) 

 

NOTEIKUMI 
„Pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai Jēkabpils novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
Vispārīgie jautājumi 

 
1 Šie noteikumi nosaka kartību, kādā Jēkabpils  novada pašvaldība (turpmāk tekstā saukta 

„pašvaldība”), izpildot autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta attīstības 
nodrošināšana iedzīvotājiem sava novada administratīvajā teritorijā, sniedz atbalstu juridiskām 
personām,  fiziskām personām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot sporta aktivitātes 
attīstību Jēkabpils novadā. 

2 Šie noteikumi nav attiecināmi uz pašvaldības vai tās iestāžu organizētām sporta aktivitātēm, t.sk. 
sacensības vai pasākumi, kas tiek finansēti no pašvaldības vai attiecīgās pašvaldības iestādes 
budžeta līdzekļiem.  
 

3 Noteikumi nosaka: 
3.1 vienotu pieteikšanās kārtību un kritērijus atbalsta finansējuma saņemšanai juridiskām personām,  

fiziskām personām un nevalstiskajām organizācijām Jēkabpils novadā;  
3.2 kārtību, kādā Jēkabpils novada sportistiem un viņu treneriem piešķir naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balva) un naudas balvu apmēru. 
4 Finansiālo atbalstu Pretendentam Jēkabpils novada pašvaldība piešķir vienu reizi gadā. Atbalsta 

pretendentiem paredzamajam finansiālajam atbalstam uz nākamo gadu dokumenti ir jāiesniedz līdz 
1.novembrim.  

5  Atbalsta finanšu līdzekļi tiek plānoti Jēkabpils novada pašvaldības budžetā. Naudas balvām 
izmantojami līdzekļi, kas ieplānoti kārtējā gada Jēkabpils novada pašvaldības budžetā sadaļā 
„Sporta pasākumi” apbalvošanai plānoto līdzekļu apjomā.  

6 Pašvaldības sportisti un sporta komandas ir tiesīgas izmantot pašvaldības simboliku – ģerboni uz 
sacensību un treniņu formām. Pašvaldības nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu no 
pašvaldības sporta komandām netiek iekasēta. 

 
Pašvaldības atbalsta  pretendenti, piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs 

 
7 Atbalsta Pretendenti: 

7.1 Sportisti, kuru deklarētā dzīves vieta ir Jēkabpils novadā, vismaz 1 gadu un, kuri pārstāv juridisku 
organizāciju (sporta klubu, biedrību, sporta federāciju); 
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7.2 Sportistu komandas, kuras pārstāv Jēkabpils novadu un vismaz puse no tajā esošajiem 
dalībniekiem ir Jēkabpils novadā deklarētas personas vai darba attiecībās ar Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā reģistrētu darba devēju, vai uzņemti Jēkabpils novada izglītības iestādē; 

7.3 Sporta klubi, biedrības,  kuras reģistrētas un pamatdarbības vieta  vismaz 1 gadu ir Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā un kuras nodrošina sporta aktivitātes Jēkabpils novadā 
deklarētiem iedzīvotājiem. 

8 Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi: 
8.1 Lai saņemtu pašvaldības finansējumu nākamajam gadam, jāiesniedz pieteikumus  līdz 

1.novembrim. Iesniedzējs ir tiesīgs pievienot dokumentus, kas apliecina finansējuma pieprasījuma 
nepieciešamību; 

8.2 Katrs iesniegums tiek izskatīts Jēkabpils novada domē pēc Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas izvērtējuma. 

9 Pretendentam (individuālam sportistam; sporta organizācijai) iesniedzami šādi dokumenti:  
9.1. Sporta federācijas vai sporta organizācijas rekomendācijas vēstule, ar sportista vai sportistu 

darbības raksturojumu, sacensību rezultātiem.  
9.2. Sportista vai komandas pārstāvja iesniegums ar norādītu deklarēto dzīves vietu, personas kodu, 

darba vai mācību vietu. 
9.3. Sportista vai komandas pārstāvja iesniegums ar norādītu deklarēto dzīves vietu, personas kodu, 

darba vai mācību vietu; 
9.4. Nepieciešamā atbalsta apraksts un izmaksas (tāme). 
10 Pretendentam ( individuālajam sportistam) atbalsta saņemšanai, pēc pozitīva domes lēmuma, 1 

mēneša laikā jāiesniedz pašvaldībā juridiskās organizācijas rēķins, par piešķirto finansiālā atbalsta 
summu.  

11 Pretendentam (sporta organizācijai) - piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz 
finansējuma līguma pamata, ko desmit dienu laikā pēc pieņemtā domes  lēmuma par finansējuma 
piešķiršanu spēkā stāšanās savstarpēji paraksta pašvaldība un sporta organizācija. Finansējuma 
līgumā tiek paredzēta finansējuma izmaksas kārtība un finansējuma saņēmēja pienākums līgumā 
noteiktā termiņā atskaitīties par finansējuma izlietošanu, iesniedzot grāmatvedībā attaisnojuma 
dokumentus. 

12 Pašvaldības sporta komandas (sporta organizācijas) ir tiesīgas saņemt pašvaldības finansējumu 
šādiem mērķiem: 

12.1 sacensību formu iegādei visiem komandas dalībniekiem vienu reizi trijos gados; 
12.2 sporta inventāra iegādei, dalībai sporta sacensībās,  brauciena uz/no sacensību vai treniņnometņu 

vietu  izmaksu segšanai. 
13 Atbalsta apmērs: 

13.1 Pretendentam (individuālam sportistam) finansiālais atbalsts var tikt piešķirts līdz LVL 300 (trīs 
simti lati); euro 430 (četri simti trīsdesmit euro) vienā kalendārajā gadā. 

13.2 Pašvaldība finansiāli atbalsta Pretendentu (sporta organizāciju), piešķirot finansējumu līdz LVL 
400 (četri simti lati); euro 570 ( pieci simti septiņdesmit euro)  vienā kalendārajā gadā, ja pēdējā 
gada laikā Pretendents (viņu pārstāvošie sportisti): 

13.2.1 Latvijas mēroga sporta sacensībās ir ieguvis vietu pirmajā sešiniekā; 
13.2.2 starptautiska mēroga sporta sacensībās ir ieguvis vietu pirmajā sešiniekā; 
13.2.3 iesaistās sporta pasākumu organizēšanā Jēkabpils novadā. 
14 Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi: 
14.1 Finansiālā atbalsta saņēmējam (Pretendentam) ir pienākums  sniegt bezatlīdzības palīdzību novada 

sporta sacensību organizēšanā (tiesāšana) un vai piedalīties tajās (piedalīšanās sacensībās, 
paraugdemonstrējumi, intervijas u.c.). 

14.2 Finansiālā atbalsta saņēmējam (Pretendentam) ir jāstartē sacensībās kā novada pārstāvim, ja 
novads attiecīgajās sporta sacensībās ir dalībnieks, vai iespēju robežās jānodrošina novada 
publicitāte un atpazīstamība sporta sacensībās. 

 
Sportistu  godināšana par izciliem panākumiem sportā 
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un naudas balvas piešķiršanu novada sportistiem 
 
15 Par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta nozares attīstībā pašvaldība var godināt 

individuālos sportistus, sporta komandas, sporta organizācijas, trenerus, kā arī citas personas, kuras 
atbalstījušas vai veicinājušas sporta nozares attīstību novadā. Par mūža ieguldījumu sporta attīstībai 
novadā. Minētās personas var tikt godinātas šādā veidā: 

15.1 pasniedzot pašvaldības  naudas balvas, atzinības rakstu; 
15.2 sarīkojot un apmaksājot šo personu godināšanai paredzētu publisku pasākumu. 
  
16 Naudas balvas pretendentam, viņa trenerim, sporta organizācijai, sporta pasākumu organizatoram 

jāiesniedz iesniegums Jēkabpils novada domei  līdz 1. novembrim.  
17 Iesniegumā jānorāda sacensību nozīmīgums un iegūtā vieta konkrētajā sporta veidā.  
18 Jēkabpils novada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, izskatot iesniegumu: 
18.1 izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, sacensību nozīmīgumu, sacensībās 

piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu; 
18.2 izvērtē sportista ieguldījumu kopējā novada sporta dzīves attīstībā; 
18.3 var atteikt, norādot pamatotus iemeslus.   
19 Jēkabpils novada sporta pasākumu organizators ir tiesīgs pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo 

papildus informāciju un sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejai.  

20 Naudas balvas (pēc nodokļu nomaksas) tiek piešķirtas : 
20.1 par izciliem sasniegumiem sportā (Olimpiskās, paraolimpiskās spēles, Pasaules čempionāti; 

Eiropas čempionāts) iesniedz treneri vai sporta pasākumu organizators ne vēlāk kā mēneša laikā 
pēc olimpiādes, čempionāta , klāt pievienojot ziņas par dalību, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta 
kopiju Dome pieņem galīgo lēmumu par naudas balvu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, naudas balvas piešķir šādā apmērā: 

 
Lati 

Vieta 

Olimpiskās 
(paraolimpis-

kās) spēles 
(Ls) 

 

Pasaules čempionāti (individuāli 
vai komandas sastāvā) (Ls) 

Eiropas čempionāts 
(individuāli vai komandas 

sastāvā)  (Ls) 
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1. 500 250,00 130,00 120,00 100,00 150,00 80,00 60,00 90,00 
2. 400,00 150,00 80,00 100,00 70,00 100,00 50,00 40,00 60,00 
3. 300,00 100,00 50,00 80,00 50,00 80,00 40,00 30,00 40,00 
4. 200,00 70,00 - - - 50,00 - - - 
5. 150,00 50,00 - - - 30,00 - - - 
6. 100,00 30,00 - - - 20,00 - - - 

 
 
Euro 

Vieta 
Olimpiskās 

(paraolimpis-
Pasaules čempionāti (individuāli 

vai komandas sastāvā) (EUR) 
Eiropas čempionāts (individuāli 
vai komandas sastāvā)  (EUR) 
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kās) spēles 
(EUR) 
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1. 710,00 250,00 185,00 170,00 140,00 355,00 115,00 85,00 128,00 
2. 570,00 355,00 115,00 140,00 100,00 140,00 70,00 57,00 85,00 
3. 425,00 140,00 70,00 115,00 70,00 115,00 57,00 43,00 57,00 
4. 285,00 100,00 - - - 70,00 - - - 
5. 210,00 70,00 - - - 43,00 - - - 
6. 140,00 43,00 - - - 28,00 - - - 

 
 
 

20.2 par sasniegumiem Latvijas čempionātā, Latvijas reģiona un vietējā mēroga sacensībās domes 
priekšsēdētājs apstiprina ar rīkojumu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumu 
par  naudas balvu piešķiršanu no budžetā apstiprinātā naudas balvu fonda. 

21 Komandu sporta veidos katrs komandas dalībnieks saņem tādu pašu naudas balvu kā 
individuālajos sporta veidos. 

22 Ja sportistam kalendārā gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem var 
tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru noteikumos 
noteikts lielāks naudas balvas apmērs. Ja naudas balvas apmērs ir vienāds, naudas balvu piešķir 
tikai par vienu no sasniegumiem. 

23 Sportista trenerim par sportista sagatavošanu attiecīgajā sporta disciplīnā, ja sportists ir ieguvis 
godalgotu vietu, piešķir naudas balvu 50% apmērā no sportista naudas balvas apmēra. 

24 Sportista trenerim piešķir naudas balvu, ja treneris trenē sportistu ne mazāk kā 1 gadu un trenerim 
ir treniņgrupa Jēkabpils novadā.    

25 Ja sportistu gatavojuši vairāki treneri, naudas balva sadalāma līdzīgās daļās. Atzinības rakstu 
pasniedz katram trenerim. 

26 Sportistu un viņu treneru apbalvošana notiek katru gadu svinīgā pasākumā. 
27 Atzinības rakstu un naudas balvu pasniedz domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. 

 
 

 

Lēmums Nr.436 
Par Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas  

nolikuma grozījumu apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

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.decembra Jēkabpils 
novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

  
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt grozījumus Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikumā 
(apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.316.,protokols Nr.14.) 

(pielikums): 

1. Izslēgt nolikuma 1.3. punktu. 
2. Nolikuma 2.11.punktu izteikt šādā redakcijā: „2.11. Piedalās novada attīstības programmas 

izstrādē un aktualizācijā, novada teritorijas plānojuma izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā investīciju 
piesaistei to realizēšanai.” 

3. Izslēgt nolikuma 2.12.punktu. 
 

 

Lēmums Nr.437 
Par saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Grozījumi 2011.gada 26. maija precizētos saistošos noteikumos 

Nr.5. „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā”” 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,32.pantu un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Grozījumi 2011.gada 26. maija precizētos saistošos 
noteikumos Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā”” (pielikums Nr.1.)   un 
paskaidrojuma rakstu (pielikums Nr.2.). 

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 un juriskonsulte. 
 

Pielikums Nr.1. 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.12.2013. sēdes lēmumu Nr.437(protokols Nr.18). 

 
Saistošie noteikumi  Nr. 22/2013 

 
 Grozījumi 2011.gada 26. maija precizētajos saistošajos noteikumos Nr.5. „Nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu Jēkabpils novadā” 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 10.punktu  
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1. Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 26.maija precizētos saistošos noteikumos Nr.5 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 
3.1.Fiziskajām personām 
    3.1.1. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

euro” 
    3.1.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 

euro” 
    3.1.3. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 

euro” 
    3.1.4. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21 

euro” 
    3.1.5. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 

euro” 
    3.1.6. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 

euro” 
    3.1.7. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

euro” 
    3.1.8. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

euro” 
    3.1.9. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

euro” 
   3.1.10. apakšpunktā 
 

Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 
euro” 

   3.1.11. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 
euro” 

   3.1.12. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 
euro” 

   3.1.13. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 
euro” 

   3.1.14. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 
euro” 

   3.1.15. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 
euro” 

3.2. Juridiskajām personām 
   3.2.1. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 

euro” 
   3.2.2. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21 

euro” 
   3.2.3. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
   3.2.4. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 

euro” 
   3.2.5. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
   3.2.6. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

euro” 
   3.2.7. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 

euro” 
   3.2.8. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
   3.2.9. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 
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euro” 
  3.2.10. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.11. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 60” ar skaitli un vārdu „85 

euro” 
  3.2.12. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.13. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 70” ar skaitli un vārdu „99 

euro” 
  3.2.14. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „142 

euro” 
  3.2.15. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.16. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.17. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.18. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.19. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 

euro” 
  3.2.20. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113 

euro” 
  3.2.21. . apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113 

euro” 
4.1. Fiziskajām personām 
4.1.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

euro” 
4.1.3. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 

euro” 
4.2. Juridiskajām personām 
4.2.1. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 

euro” 
4.2.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 

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

Pielikums Nr.2. 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

19.12.2013. sēdes lēmumu Nr.437(protokols Nr.18). 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošie noteikumi  Nr,22/2013 
„Grozījumi 2011.gada 26. maija precizētajos saistošajos noteikumos Nr.5. „Nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu Jēkabpils novadā”” 
 
 
Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija 
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sadaļas 
1. Projekta  
nepieciešamības 
pamatojums  

Pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.pantu, saistošos 
noteikumos ietvertās summas ir konvertētas un noapaļotas. 
 

2. Īss projekta satura 
izklāts 

Saistošos noteikumos ietvertās summas ir konvertētas, kā arī tās vienlaikus 
noapaļotas, vieglākai nodevu piemērošanai 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu būs maznozīmīga 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties Jēkabpils novada 
pašvaldībā un Krustpils novada Būvvaldē, pamatojoties uz 2010.gada 
4.februāra Funkciju deleģēšanas un finansēšanas līgumu Nr.5-30/49.  
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts pieejams Jēkabpils 
novada domē  

 
 

Lēmums Nr.438 
Par saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu 
__________________________________________________________ 

E.Meņkis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes 
Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.23/2013 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”” sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 3260434 saskaņā ar 
pielikumu Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos Ls 3663838, saskaņā ar 
pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 403404 saskaņā ar 
pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada 
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.4 

 
 
 

Lēmums Nr.439 
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Par saistošo noteikumu Nr.24/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu 

__________________________________________________________ 
E.Meņkis, B.Vaivode 

 
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes 
Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.24/2013 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 171816, saskaņā ar 
pielikumu Nr.1 

2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam izdevumos Ls 217339, saskaņā ar 
pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 45523 saskaņā ar 
pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gada 
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5 

 
   

Lēmums Nr.440 
Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību 

un tirgus statusa piešķiršanas  kārtību Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 
__________________________________________________________ 

E.Meņkis, K.Ozola 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra 
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,   
 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 
kārtību Jēkabpils novadā” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu 
(pielikumā –  saistošo noteikumu teksts).  

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo 
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos 
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi”.  
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4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā „Ļaudis un 
Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.  
 

 
 
 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2013 
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, un Ministru kabineta 

2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu 

 

  I. Vispārīgie jautājumi 
1  Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka: 
 1.1 kārtību, kādā ar Jēkabpils novada pašvaldību  saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana; 
 1.2 tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; 
 1.3 tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
 1.4 kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; 
 1.5 nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības 

vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku; 
 1.6 gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par 

ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru; 
 1.7 kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss. 
2.  Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas veikt tirdzniecību Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā un kurām jāsaņem Jēkabpils novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes 
(turpmāk – Iestādes) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un 
atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu. 

  II. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu 
tirdzniecībai izsniegšana 

3.  Lai saņemtu Iestādes saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu Iestādes atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai 
vai ielu tirdzniecībai, 

3.1.  
 

 tirdzniecības dalībnieks iesniedz Iestādē iesniegumu (1.pielikums), norādot šādu informāciju: 

 3.1.1 fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi; 

 3.1.2 realizējamo preču grupas; 
 3.1.3 paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu; 
 3.1.4 tirdzniecības veidu; 
 3.1.5 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās vietās; 
3.2  tirdzniecības organizators iesniedz Iestādē iesniegumu (2.pielikums), norādot šādu informāciju: 

3.2.1 fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi; 

 3.2.2 realizējamo preču grupas; 
 3.2.3 paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu; 
 3.2.4 tirdzniecības veidu; 
 3.2.5 tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīti šo noteikumu 3.2.1.punktā noteiktā 

informācija par tirdzniecības dalībnieku.  
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3.3  Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno: 
 3.3.1 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
 3.3.2 dokumenta, kas apliecina tiesības pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu); 
 3.3.3 licences (speciālas atļaujas) kopiju (uzrādo oriģinālu), ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja); 
 3.3.4 zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta 

tirdzniecība ar pašu ražotu lauksamniecības produkciju; 
 3.3.5 saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 
 3.3.6 saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises vietā un laikā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot 
gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde. 

4  Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas Iestādē pieņem pašvaldības vārdā 
Jēkabpils novada izpilddirektors, ja tirdzniecība paredzēta vairākās Jēkabpils novada pagastu 
administratīvajās teritorijās, un attiecīgās pagasta pārvaldes vārdā pārvaldes vadītājs, ja 
tirdzniecība tiek saskaņota attiecīgajā pagasta administratīvajā teritorijā. Iesniegumu par 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu attiecībā par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta, izskata un vienotu atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pašvaldības vārdā pašvaldības 
izpilddirektors. 

5  Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama 
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem un 
spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem. 

6  Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā̄ valdījumā esošajā̄ 
nekustamajā̄ īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto 
tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā 
tirdzniecības organizators. 

7  Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības nodevu 
divkāršā apmērā. 

8  Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (3.pielikums) izsniedz uz laiku līdz 
vienam gadam. 

  III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības 
nodrošināšanai  
 

9  Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai atļaujā ielu tirdzniecībai norādītajā vietā. 
10  Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā 

esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi. 
11  Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu 

tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas. 
12  Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai. 
  IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 
13  Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam 

un vietai. 
14  Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010.gada 
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās preces. 

15  Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga 
pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības izsniegtajā ielu 
tirdzniecības atļaujā. 
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  V. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku 
 

16  Iestāde atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un 
atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, apturot atļaujas darbību uz laiku šādos gadījumos: 

 16.1 sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas 
fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.); 

 16.2 sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējusi pašvaldība; 
 16.3 ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai; 
 16.4 ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 
17  Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai darbības 

apturēšanu uz laiku vai anulēšanu Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 27.punktā noteiktajos gadījumos, samaksātā pašvaldības nodeva netiek 
atmaksāta. 

  VI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 
 

18  Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
persona iesniedz pašvaldībā: 

 18.1 iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas 
nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta 
adresi; 

 18.2 zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
 18.3 tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu. 
19  Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu. 
20  Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, 

pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum. 
21  Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus 

atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu pieņem 
Jēkabpils novada pašvaldības dome. 

  VII. Uzraudzības kārtība un apstrīdēšanas kārtība 
 

22  Par saistošo noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās administratīvās 
atbildības. 

23  Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektors, domes deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji. 

24  Jēkabpils novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes izdoto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību var apstrīdēt Jēkabpils novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. Jēkabpils novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

  VII. Noslēguma jautājumi 
 

25  Ielu tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem, kas veic ielu tirdzniecību saskaņā ar spēkā 
esošu ielu tirdzniecības atļauju (tai skaitā tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta), kas izdota pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, līdz 2014.gada 1.aprīlim ir jāsaņem 
jauna ielu tirdzniecības atļauja saskaņā ar šiem noteikumiem. Iepriekš izsniegtās tirdzniecības 
atļaujas pēc 2014.gada 1.aprīļa tiks uzskatītas par nederīgām. 

26  Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

  
 

1.pielikums 
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2013.gada 19.decembra Jēkabpils novada pašvaldības  
saistošajiem noteikumiem Nr.25/2013 

 
Jēkabpils novada pašvaldībai/___________pagasta pārvaldei 
________________________(adrese) 
 
 
1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem) 
________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums,   reģ. Nr., juridiskā adrese, 
________________________________________________________________________  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese) 
________________________________________________________________________ (reģistrācijas 
numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā/ personas kods)  
 
2. Faktiskā adrese ______________________________________________________,  
3. Kontaktinformācija:  
3.1. tālruņa numurs________________________________________________________  
3.2. e-pasta adrese ________________________________________________________ 
 
IESNIEGUMS 
 
4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecībai pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
_______________________________________________________________________ 
(tirdzniecības vietas adrese)  
no ______.__________._____________ līdz ________.________._____________ 
laikā no plkst. ________________________ līdz _____________________________ 
 
Tirdzniecību veikšu _________________________________________________________________  
(no galdiņa, mašīnas utt.) 
5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 
- augkopības produkti;  
- lopkopības produkti;  
� svaigi zvejas produkti;  
- biškopības produkti; 
- grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  
- Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, 
dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;  
- augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;  
- mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 
- mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža 
atjaunošanai);  
- savvaļas ogas, augli, rieksti, sēnes un ziedi;  
- lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki; 
� lietotas personiskās mantas;  
- rūpnieciski ražotas pārtikas preces;  
� rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;  
- pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;  
- bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;  
- alus un alkoholiskie dzērieni;  
- tabakas izstrādājumi;  
� saldējumu no speciālām iekārtām;  
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- loterijas biļetes;  
- galda spēles un spēles;  
- sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;  
- pārējie (norādīt, kādi) __________________________________________________________. 
 
Pielikumā: 
- saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot publisko 
personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 
jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;  
- dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu); 
- licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;  
- zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar 
pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona; 
- saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  
- saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un 
vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir 
pašvaldība vai tās dibināta iestāde; 
- pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās 
publiskās vietās. 
 
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.  
Datums______________________                                  Paraksts ____________________ 
 
 
 

2. pielikums  
2013.gada 19.decembra Jēkabpils novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr.25/2013 
 
Jēkabpils novada pašvaldībai 
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV - 5202 
 
1. Tirdzniecības organizators (rakstīt drukātiem burtiem) 
________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums,   reģ. Nr., juridiskā adrese, 
________________________________________________________________________  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese) 
________________________________________________________________________ (reģistrācijas 
numurs kormercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā/ personas kods)  
 
2. Faktiskā adrese ________________________________________________________,  
3. Kontaktinformācija:  
3.1. tālruņa numurs________________________________________________________  
3.2. e-pasta adrese ________________________________________________________ 
 
IESNIEGUMS 
 
4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
____________________________________________________________ 
(organizēšanas vietas adrese)  
Laikā no plkst. _____________________________ līdz___________________________ 
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Laikā no plkst. _____________________ līdz _____________________________ 
 
5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas: 
- augkopības produkti;  
- lopkopības produkti;  
svaigi zvejas produkti;  
- biškopības produkti; 
- grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  
- Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, 
dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;  
- augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;  
- mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; mežu 
reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai);  
- savvaļas ogas, augli, rieksti, sēnes un ziedi;  
- lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki; 
- lietotas personiskās mantas;  
- rūpnieciski ražotas pārtikas preces;  
- rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;  
- pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;  
- bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;  
- alus un alkoholiskie dzērieni;  
- tabakas izstrādājumi;  
- saldējumu no speciālām iekārtām;  
� loterijas biļetes;  
� galda spēles un spēles;  
- sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;  
- pārējie (norādīt, kādi) __________________________________________________________. 
 
Pielikumā: 
- saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot publisko 
personu;  
- tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas 
personas apliecinājums, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 
jāreģistrē saimnieciskā darbība, kā arī nenodarbina citas personas kopiju (uzrādot oriģinālu); 
� saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 
- saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un 
vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir 
pašvaldība vai tās dibināta iestāde. 
 
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
 
Datums______________________ Paraksts _____________________ 
 
 
 
 
 

3. pielikums  
2013.gada 19.decembra Jēkabpils novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr.25/2013 
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ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAI/IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI 
Jēkabpilī 

 
201__.gada ____ . __________      Nr. __- __ 
 
 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 
individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, tālrunis) 
_____________________________________________________________________ 
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) 
atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām: 
_____________________________________________________________________ 
 
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā: 
_____________________________________________________________________ 
 
Laikā no 20___.gada ____.___________, pulksten ___:___ līdz 20___.gada ___.___________ līdz pulksten 
____:_____ 
 
Īpašie tirdzniecības noteikumi: 
_____________________________________________________________________ 
Atļaujas derīguma termiņš: līdz 201__.gada ________________ 
 
Atļauja izsniegta atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu 
Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” 4. un 8. punktiem 
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 14.3.apakšpunktam. 
 
Jēkabpils novada izpilddirektors /vai  
Jēkabpils novada ___________pagasta pārvaldes vadītājs  
z.v. 
 
 
  

Saistošo noteikumu Nr.25/2013 
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
Izstrādāts  saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.

1 
pantu 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” spēkā 
stāšanos ir noteikta kārtība tirdzniecībai publiskās vietās. Minēto 
noteikumu 9.punktā pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos 
noteikumus par paskaidrojuma raksta 2.punktā minēto. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks 
vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības 
vietas iekārtošanu; ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības 
veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību; 
tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus 
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kārtības nodrošināšanai; tirdzniecības vietās realizējamo preču 
grupas; tirgus statusa piešķiršanas un tirgus noteikumu 
saskaņošanas kārtību, kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; nosacījumus 
pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku; nosacījumus, 
kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības 
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. 

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

Paplašināsies pieļaujamā tirdzniecības sortimenta preču klāsts 
ielu tirdzniecības vietās. Mazināsies birokrātiskais slogs atļauju 
saņemšanai ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai. Iespēja saņemt tirdzniecības atļauju 
īslaicīga rakstura tirdzniecībai. 
Noteikti kritēriji un kārtība pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu 
saskaņošanai. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Atļaujas tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu 
tirdzniecībai,  tirdzniecībai Ziemassvētku laikā,  sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai tirdzniecībai pastāvīgajās 
ielu tirdzniecības vietās  izsniegs Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektors vai attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. 
 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 
 
 

Lēmums Nr.441 
Par Jēkabpils novada teritorijā noteiktajiem ciemu statusiem un adrešu maiņu 

________________________________________________________________ 
I.Feldmane, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 11.pantu, 14.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 6., 29.punktu, Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes sēdē 
(lēmums Nr.288) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.9 „Par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko 
daļu” un ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Jēkabpils novada Ābeļu pagastā ciema statusu apdzīvotai teritorijai ar nosaukumu Ābeļi, kuras 

robežas noteiktas Jēkabpils novada teritorijas plānojumā 2013. – 2025.gadam. 
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2. Atcelt ciema statusu šādām apdzīvotām vietām Jēkabpils novadā:  
2.1. Ābeļu pagastā – Saldes; 
2.2. Dignājas pagastā –Dignāja; 
2.3. Dunavas pagastā – Cukuriņi, Tadenava; 
2.4. Rubenes pagastā – Izabelina, Mazslate, Silagals, Sīļi, Červonka, Spēlēni; 
2.5. Zasas pagastā – Akmeņāres, Bērzone, Ģērķāni, Kalvāni. 

3. Mainīt Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses atbilstoši pielikumam. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 
 
Sagatavoja: I.Feldmane, Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Dunavas pagasta pārvaldei, Dignājas pagasta pārvaldei, Rubenes pagasta 

pārvaldei, Zasas pagasta pārvaldei, Leimaņu pagasta pārvaldei, Kalna pagasta pārvaldei, VZD Zemgales 

reģionālajai nodaļai – e-doc. 

 
 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 19.12.2013.  

sēdes lēmumu Nr.441 (protokols Nr.18) 

 

N.
p.k 

Adreses 
klasifikato-

ra kods 

Adrešu reģistrā reģistrētā 
adrese 

Jaunā adrese 

1.  

103103464 
"Briedīši", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Briedīši", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

2.  

103103472 
"Bērziņi", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Bērziņi", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

3.  

103103480 
"Dimanti", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Dimanti", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

4.  

103103497 
"Grietiņas", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Grietiņas", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

5.  

103103503 
"Krastmaļi", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Krastmaļi", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

6.  

103103962 
"Daugmaļi", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Daugmaļi", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

7.  

103103995 
"Laimītes", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Laimītes", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

8.  

103104015 

"Dignājas muiža", Dignāja, 
Dignājas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5215 

"Dignājas muiža", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

9.  

103104031 
"Pakalni", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Pakalni", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

10.  

103104056 
"Radiņi", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Radiņi", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 
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11.  

103104064 
"Tēraudi", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Tēraudi", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

12.  

103104072 
"Vīnaudzes", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Vīnaudzes", Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

13.  

103104097 
"Zalaki", Dignāja , Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Zalaki", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

14.  

103314668 
"Dzejnieki", Dignāja, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Dzejnieki",  Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

15.  

104179297 
"Digna", Dignāja, Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

"Digna",  Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

16.  

103102165 
"Veckarkas", Vandāni, Dignājas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5215 

"Veckarkas",  Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

17.  

103102253 
"Līči", Vandāni, Dignājas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5215 

"Līči", Dignājas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5215 

18.  

102966065 

"Līdumnieki", Cukuriņi, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Līdumnieki", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

19.  

102966104 
"Pludmales", Cukuriņi, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Pludmales",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

20.  

102966137 
"Airītes", Cukuriņi, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Airītes",  Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

21.  

102966200 
"Bites", Cukuriņi, Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

"Bites", Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

22.  

102966233 
"Cukuriņi", Cukuriņi, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Cukuriņi", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

23.  

102966241 

"Daugavmalas", Cukuriņi , 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Daugavmalas", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

24.  

102966266 

"Daugmalieši", Cukuriņi, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Daugmalieši", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

25.  

102966514 
"Dzintari", Cukuriņi, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Dzintari", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

26.  

102966610 
"Niedrāji", Cukuriņi, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Niedrāji",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

27.  

102966797 
"Straumes", Cukuriņi, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Daugavas Straumes", Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

28.  

102966916 
"Zilumi", Cukuriņi , Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Zilumi",  Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 
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29.  

102962250 
"Dzilnas", Dunava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Dzilnas",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

30.  

102962283 
"Eglones", Dunava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Eglones",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

31.  

102962611 
"Ezernieki", Dunava , Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Ezernieki", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

32.  

102962677 
„Lazdāni”, Dunava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

„Lazdiņi”, Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

33.  

102963236 
"Sarmas", Dunava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Sarmas", Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

34.  

102963244 
"Saulieši", Dunava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Saulieši",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

35.  

102968390 

"Jaunaizporieši", Sudrabkalns, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Jaunaizporieši", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

36.  

102968487 
"Stariņi", Sudrabkalns, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Stariņi", Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

37.  

102968807 
"Vanagi", Sudrabkalns, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Vanagi", Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

38.  

102968815 

"Veckrūmiņi", Sudrabkalns, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Veckrūmiņi", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

39.  

102968936 

"Āboltiņi", Sudrabkalns, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Āboltiņi",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

40.  

102965537 

"Druviņu Kalnieši", Tadenava, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Druviņu Kalnieši",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

41.  

102965553 
"Tadaine", Tadenava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

42.  

102965600 
"Bērziņi", Tadenava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Bērziņi", Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

43.  

102965947 
"Mežsētas", Tadenava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Mežsētas",  Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

44.  

102967075 

"Varslavāni", Tadenava, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5216 

"Varslavāni", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

45.  

102968534 
"Līdumi", Tadenava, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Līdumi",  Dunavas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5216 

46.  
102963357 

"Uplejas", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

"Uplejas", Dunava, Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

47.  
106239251 

"Meža Ceriņi", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

"Meža Ceriņi", Sudrabkalns, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-
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5216 

48.  
106239276 

"Sonātes", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

"Sonātes", Sudrabkalns, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

49.  
106239284 

"Pavasari", Dunavas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5216 

"Pavasari", Sudrabkalns, Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

50.  

106239292 
"Galenieku krogs", Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Galenieku krogs", Sudrabkalns, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-
5216 

51.  

106239372 
"Kafejnīca Rītausmas", Dunavas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5216 

"Kafejnīca Rītausmas", Dunava, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-
5216 

52.  
102961907 

"Lauri", Dubulti, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Lauri", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

53.  

102961956 
"Palsāni", Dubulti, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Palsāni", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

54.  

102961964 
"Poceri", Dubulti, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Poceri", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

55.  

104175378 
"Kaļķenieki", Dubulti, Kalna 
pag., Jēkabpils nov., LV-5220 

"Kaļķenieki",  Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

56.  

105658377 
"TP 6145", Dubulti, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"TP 6145", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

57.  

106239155 
"Straumītes", Dubulti, Kalna 
pag., Jēkabpils nov., LV-5220 

"Straumītes", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

58.  

103756043 
"Āres", Leimaņi, Leimaņu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5223 

"Āres",  Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

59.  

103756197 
"Līdumi", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Līdumi", Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

60.  

103756236 
"Rūķīši", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Rūķīši", Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

61.  

103756260 
"Silaklāvi", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Silaklāvi", Leimaņu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5223 

62.  

103771650 
"Sprīdīši", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Sprīdīši", Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

63.  

103771667 
"Stiebriņi", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Stiebriņi", Leimaņu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5223 

64.  

103771691 
"Vāgāni", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Vāgāni", Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

65.  

103771755 
"Žeikari", Leimaņi, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Žeikari", Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

66.  

103771771 
"Airītes", Mežgale, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Airītes",  Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 
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67.  

103771827 
"Mieriņi", Mežgale, Leimaņu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5223 

"Mieriņi", Leimaņu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5223 

68.  

103502338 

"Kļaviņas", Kaldabruņa, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Kļaviņas", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

69.  

103502346 

"Beverīnas", Kaldabruņa, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Beverīnas", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

70.  

103502362 
"Lejiņas", Kaldabruņa, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Lejiņas", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

71.  

103502475 

"Riekstiņi", Kaldabruņa), 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Riekstiņi", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

72.  

103502715 

"Elkšņāres", Kaldabruņa, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Elkšņāres",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

73.  

103502748 
"Arkliņi", Kaldabruņa, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Arkliņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

74.  

103502803 

"Kalnamačulāni", Kaldabruņa, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Kalnamačulāni", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

75.  

103502828 

"Kaldabruņas skola", 
Kaldabruņa, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kaldabruņas skola",  Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

76.  

103502957 
"Vijolītes", Kaldabruņa, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vijolītes", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

77.  

103503001 
"Avotiņi", Kaldabruņa, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Avotiņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

78.  

103503050 
"Miezīši", Kaldabruņa, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Miezīši", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

79.  

103503235 

"Dziļgrāvji", Kaldabruņa, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Dziļgrāvji", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

80.  

105652165 

"Darbnīcas", Kaldabruņa, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Darbnīcas", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

81.  

103499874 
"Romulāni", Rubeņi , Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Romulāni", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

82.  

103499938 
"Pļaviņas", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Pļaviņas", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

83.  

103499970 
"Ābeles", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ābeles", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

84.  

103500246 
"Laimiņi", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Laimiņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 
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85.  

103500447 
"Jaunkrastiņi", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Jaunkrastiņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

86.  

103500631 
"Ilgas", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ilgas", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

87.  

103500648 
"Vasarnieki", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vasarnieki",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

88.  

103500656 
"Vāverītes", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vāverītes",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

89.  

103500664 
"Ukaņi", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ukaņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

90.  

103500697 
"Akmentiņi", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Akmentiņi”, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

91.  

103500703 
"Sproģi", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Sproģi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

92.  

103500744 
"Omuliņi", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Omuliņi", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

93.  

103500752 
"Līčupes", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Līčupes", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

94.  

103500760 
"Pīlādži", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Pīlādži", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

95.  

103500824 
"Bogdāni", Rubeņi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Bogdāni", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

96.  

103500840 
"Kalniņi", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kalniņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

97.  

104875066 
"Pūdāni", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Pūdāni", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

98.  

105881483 
"Dārziņi", Rubeņi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Dārziņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

99.  

103501192 
„Strautiņi”, Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

„Strautiņi”, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

100. 

103501231 
"Grantskalni", Slate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Grantskalni", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

101. 

103501264 
"Lakstiņi", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Lakstiņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

102. 

103501280 
"Ābelītes", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ābelītes", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

103. 

103501963 
"Leiskini", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Leiskini",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 
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104. 

103502008 
"Jaunleiskini", Slate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Jaunleiskini",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

105. 

103502032 
"Mazmimmāni", Slate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Mazmimmāni",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

106. 

103502057 
"Ceri", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ceri",  Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

107. 

103502073 
"Sudrabiņi", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Sudrabiņi", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

108. 

103502200 
"Mārsili", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Mārsili",  Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

109. 

104876308 
"Mālnieki", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Mālnieki", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

110. 

104876316 
"Mazpurvi", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Mazpurvi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

111. 

105323346 

"Transformators TP 6656", 
Slate, Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

"Transformators TP 6656",  
Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-
5229 

112. 

105652204 
"Mārtiņi", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Mārtiņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

113. 
103507597 

"Mežanči", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Mežanči", Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

114. 
104852063 

"Āre", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

"Āre",Slate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

115. 
106179585 

"TP 6701", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"TP 6701",Rubene, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

116. 

103307968 
"Baltmaņi", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Baltmaņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

117. 

103307976 
"Cauneskalni", Liepas, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Cauneskalni", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

118. 

103307984 
"Cīruļi", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Cīruļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

119. 

103308004 
"Indāni", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Indāni",Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

120. 

103308012 
"Jērāni", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Jērāni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

121. 

103308020 
"Kalēji", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Kalēji",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

122. 

103308037 
"Krustceles", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Krustceles",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 
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123. 

103308045 
"Leimaņi", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Leimaņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

124. 

103308078 
"Plaukas", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Plaukas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

125. 

103308568 
"Ratnieki", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Ratnieki", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

126. 

103308584 
"Sieriņi", Liepas, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Sieriņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

127. 

103305232 
"Aiviekstes", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Aiviekstes", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

128. 

103305240 
"Aizkraukļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Aizkraukļi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

129. 

103305257 
"Aizupieši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Aizupieši", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

130. 
103305265 

"Aizvēji", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Aizvēji",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

131. 
103305273 

"Alkšņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Alkšņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

132. 
103305281 

"Aloti", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Aloti", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

133. 

103305320 
"Atmatas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Atmatas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

134. 

103305337 
"Audzīši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Audzīši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

135. 
103305345 

"Avotiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Avotiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

136. 
103305386 

"Antūži", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Antūži", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

137. 

103305400 
"Bandinieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Bandinieki", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

138. 
103305417 

"Brāgi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Brāģi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

139. 
103305425 

"Brieži", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Brieži",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

140. 

103305441 
"Birzgaļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Birzgaļi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

141. 
103305466 

"Birzes", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Birzes", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

142. 

103305482 
"Ceļinieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Ceļinieki", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

143. 

103305490 
"Cielavas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Cielavas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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144. 

103305505 
"Celminieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Celminieki",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

145. 

103305513 
"Degumnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Degumnieki", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

146. 

103305521 
"Dimanti", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dimanti",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

147. 

103305538 
"Druvas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Druvas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

148. 

103305546 
"Dominieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dominieki",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

149. 

103305554 
"Dambrāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dambrāni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

150. 

103305562 
"Dzidrumi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dzidrumi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

151. 

103305570 
"Dzintari", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dzintari",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

152. 

103305587 
"Dzirksteles", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dzirksteles", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

153. 

103305642 
"Emsiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Emsiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

154. 

103305650 
"Endzelnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Endzelnieki", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

155. 

103305667 
"Ezeriņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Ezeriņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

156. 
103305997 

"Grīvas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Grīvas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

157. 

103306017 
"Gundegas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Gundegas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

158. 
103306033 

"Gaiļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Gaiļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

159. 

103306041 
"Grāvīši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Grāvīši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

160. 

103306058 
"Grāviņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Grāviņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

161. 

103306074 
"Iesalnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Iesalnieki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

162. 
103306090 

"Irbes", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Irbes", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

163. 
103306113 

"Izlūki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Izlūki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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164. 

103306138 
"Jaunliepiņas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Jaunliepiņas",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

165. 

103306162 
"Jaunzemi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Jaunzemi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

166. 

103306187 
"Kalna Jaunzemi", Zasa, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kalna Jaunzemi",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

167. 

103306195 
"Kalniņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kalniņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

168. 

103306201 
"Krastiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Krastiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

169. 

103306226 
"Krūkliņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Krūkliņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

170. 
103306250 

"Kļaviņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kļaviņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

171. 

103306267 
"Kārklinieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kārklenieki",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

172. 

103306322 
"Kauperkalni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kauperkalni",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

173. 
103306330 

"Kurši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kurši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

174. 

103306347 
"Kalnieši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Kalnieši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

175. 

103306355 
"Lazdas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Lazdas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

176. 

103306388 
"Leizāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Leizāni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

177. 

103306435 
"Lejnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Lejnieki", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

178. 

103306443 
"Liepiņas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Liepiņas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

179. 
103306451 

"Laidiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Laidiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

180. 

103306476 
"Līdumnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Līdumnieki",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

181. 
103306484 

"Līči", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Līči",  Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

182. 

103306492 
"Meirāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Meirāni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

183. 

103306507 
"Mežareiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Mežareiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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184. 

103306515 
"Mežmalas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Mežmalas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

185. 

103306523 
"Mežziņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Mežziņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

186. 

103306548 
"Mucenieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Mucenieki",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

187. 

103306572 
"Mūrieši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Mūrieši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

188. 
103306861 

"Nagļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Nagļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

189. 

103306878 
"Nagļi-Deklāvi", Zasa, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239 

"Nagļi-Deklāvi",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

190. 
103306894 

"Noviki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Noviki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

191. 
103306900 

"Ogas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Ogas", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

192. 

103306925 
"Ozoliņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Ozoliņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

193. 

103306933 
"Ozolāres", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Ozolāres",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

194. 
103306966 

"Pavāri", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Pavāri", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

195. 

103306982 
"Pockas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Pockas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

196. 
103307002 

"Poriņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Poriņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

197. 

103307010 
"Purenes", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Purenes",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

198. 

103307027 
"Pāvulāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Pāvulāni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

199. 

103307043 
"Prauliņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Prauliņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

200. 
103307051 

"Raiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Raiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

201. 

103307068 
"Rukmaņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Rukmaņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

202. 
103307076 

"Rūķīši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Rūķīši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

203. 

103307084 
"Riekstnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Riekstnieki",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

204. 

103307092 
"Rūcāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Rūcāni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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205. 
103307107 

"Salas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Salas", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

206. 

103307115 
"Sarmītes", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Sarmītes",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

207. 

103307131 
"Saulstari", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Saulstari", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

208. 

103307172 
"Silajuri", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Silajuri",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

209. 
103307180 

"Skabi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Skabi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

210. 

103307197 
"Strautmaļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Strautmaļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

211. 

103307203 
"Spices", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Spices",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

212. 

103307211 
"Silapēteri", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Silapēteri",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

213. 
103307228 

"Siliņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Siliņi", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

214. 

103307236 
"Silmalas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Silmalas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

215. 

103307244 
"Smilgas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Smilgas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

216. 

103307252 
"Sprīdīši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Sprīdīši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

217. 

103307277 
"Stiebriņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Stiebriņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

218. 

103307285 
"Strazdi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Strazdi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

219. 

103307293 
"Strēlnieki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Strēlnieki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

220. 

103307308 
"Susējas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Susējas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

221. 

103307316 
"Svarāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Svarāni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

222. 
103307324 

"Tiltiņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Tiltiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

223. 

103307332 
"Upmaļi", Zasa , Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Upmaļi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

224. 

103307340 
"Vanagi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Vanagi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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225. 

103307357 
"Veckalni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Veckalni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

226. 

103307365 
"Vienības", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Vienības",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

227. 

103307373 
"Viesturi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Viesturi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

228. 

103307381 
"Vilcāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Vilcāni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

229. 
103307398 

"Virši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Virši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

230. 
103307404 

"Vizāni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Vizāni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

231. 
103307412 

"Ritumi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Ritumi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

232. 

103307613 
"Vārpas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Vārpas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

233. 
103307621 

"Vītoli", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Vītoli",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

234. 
103307638 

"Virbuļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Virbuļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

235. 

103307646 
"Zemdegas", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Zemdegas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

236. 

103307654 
"Zemgaļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Zemgaļi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

237. 
103307701 

"Zīles", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Zīles",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

238. 
103307718 

"Zīverti", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Zīverti",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

239. 
103307726 

"Zariņi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Zariņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

240. 

104796644 
"Pabērži", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Pabērži", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

241. 

104796652 
"Stacijas ēka", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Stacijas ēka", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

242. 
104796740 

"Elekši", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Elekši", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

243. 

105667923 
"Līdums", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Līdums", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

244. 

105667931 
"Dzērves", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Dzērves",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

245. 

105667956 
"Viesuļi", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Viesuļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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246. 

105668113 
"TP 6197", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"TP 6197",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

247. 

105668187 
"Valdāji", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Valdāji", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

248. 

106076226 
"Silaputni", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Silaputni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

249. 

106264515 
"Valdaki", Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

"Valdaki", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

250. 

103982975 
"Daugava", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Daugava", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

251. 

103983028 
"Jaunmelderi", Brodi, Ābeļu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5212 

"Jaunmelderi", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

252. 

103983052 
"Liepāres", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Liepāres, Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

253. 
103983124 

"Rūķīši", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Rūķīši", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

254. 
103983157 

"Vītoli", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Vītoli",  Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

255. 

104396375 
"Dālderi", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Dālderi", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

256. 

106444075 
"Vanagi", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Vanagi",  Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

257. 
103570667 

"Apīņi", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Apīņi", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

258. 

103570675 
"Apsītes", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Apsītes", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

259. 

103570802 
"Birztalas", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Birztalas", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

260. 

103570876 
"Dārzniecība", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Dārzniecība", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

261. 

103571033 
"Gravas", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Gravas", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

262. 
103571058 

"Grāvnieki", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Grāvnieki", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

263. 

103571082 
"Janopole", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Janopole", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

264. 
103571146 

"Jaunzemnieki", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Jaunzemnieki", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

265. 

103571170 
"Kaijas", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Kaijas", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 
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266. 
103571322 

"Ķeikāni", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Ķeikāni", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

267. 

103571347 
"Laši", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Laši", Laši, Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

268. 
103571363 

"Lazdāni", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Lazdāni", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

269. 

103571427 
"Liepu Sarmīši", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Liepu Sarmīši", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

270. 
103571556 

"Norieši", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Norieši", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

271. 

103571564 
"Oļi", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Oļi", Ābeļi, Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

272. 

103571652 
"Priedaine", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Priedaine", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

273. 
103571660 

"Priedes", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Priedes", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

274. 

103571798 
"Saliņas", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Saliņas", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

275. 
103571804 

"Sarmīši", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Sarmīši", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

276. 
103571990 

"Strauti", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Strauti", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

277. 
103572035 

"Šalkas", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Šalkas", Laši, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

278. 
103572123 

"Veldzes", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Veldzes", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

279. 

104042010 
"Līči", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Līči", Laši, Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

280. 
104042027 

"Sili", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Sili", Laši, Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

281. 
104905255 

"Akmeņdārzs", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Akmeņdārzs", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

282. 

104905263 
"Alpi", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Alpi", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

283. 

104905310 
"Dauguļi", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Dauguļi", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

284. 

104905376 
"Dzilnas", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Dzilnas", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

285. 

104905497 
"Miķelīši", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Miķelīši", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

286. 

105271910 
"Eihmaņi", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

Lejas iela 22, Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

287. 
105599864 

"Akmeņdārzi 1", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Akmeņdārzi 1", Ābeļi, Ābeļu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5212 
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288. 

105755483 
"Pīlādzis", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Pīlādzis", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

289. 

105771102 
"Jāņasēta", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Jāņasēta", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

290. 
105957741 

"Meduspriedes", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Meduspriedes", Ābeļi, Ābeļu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5212 

291. 

105957782 
"Pūcītes", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Pūcītes", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

292. 
105957895 

"Egles", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Egles", Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

293. 
106187607 

"Ābeļu pamatskola", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Ābeļu pamatskola", Ābeļi, Ābeļu 
pag., Jēkabpils nov., LV-5212 

294. 

106218943 
"Rozītes", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Rozītes", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

295. 

106264291 
"Hercogi", Ābeļu pag., Jēkabpils 
nov., LV-5212 

"Hercogi", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

296. 

106276007 
"Radžusalas", Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

"Radžusalas", Ābeļi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., LV-5212 

297. 

102960737 
"Baltiņi", Vidsala, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Baltiņi",  Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

298. 
102961007 

"Laukezeriņi", Vidsala, Kalna 
pag., Jēkabpils nov., LV-5220 

"Laukezeriņi", Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

299. 
102961023 

"Niedrīši", Vidsala, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Niedrīši",  Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

300. 
102961755 

"Pīlādži", Vidsala, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Pīlādži", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

301. 

102961876 
"Kalna Ošāres", Vidsala, Kalna 
pag., Jēkabpils nov., LV-5220 

"Kalna Ošāres",  Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

302. 
104175400 

"Rasas", Vidsala, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

"Rasas",  Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

303. 

105485726 

"Vienība", Vidsala, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 – ēkai 
ar kadastra Nr.56660060305001 

"Vienība", Dubulti, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

304. 

105485726 

"Vienība", Vidsala, Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 – ēkai 
ar kadastra Nr.56660060307001 

"Vienība", Kalna pag., Jēkabpils 
nov., LV-5220 

305. 

106239147 
"Laukezeriņi 1", Vidsala, Kalna 
pag., Jēkabpils nov., LV-5220 

"Laukezeriņi 1",  Kalna pag., 
Jēkabpils nov., LV-5220 

306. 
103503612 

"Kaktiņi", Sīļi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kaktiņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

307. 

103503637 
"Zeltiņi", Sīļi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Zeltiņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

308. 

103503645 
"Ziedoņi", Sīļi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ziedoņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 
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309. 

103503661 
"Austrumi", Sīļi, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Austrumi", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

310. 

105651532 
"Vecziedoņi", Sīļi, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vecziedoņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

311. 

103510763 
"Prodiņi", Spēlēni, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Prodiņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

312. 

103510835 
"Spēlēni", Spēlēni, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Spēlēni", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

313. 

103503292 

"Brīvzemnieki", Červonka, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Brīvzemnieki", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

314. 

103503307 
"Červonka", Červonka, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Červonka",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

315. 

103503315 
"Vāverāni", Červonka, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vāverāni", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

316. 

103503323 
"Saulieši", Červonka, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Saulieši",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

317. 

103503331 
"Kamoliņi", Červonka, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kamoliņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

318. 

105652157 

"Červonkas baznīca", Červonka, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Červonkas baznīca",  Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

319. 

103503356 
"Apšgaļi", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Apšgaļi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

320. 

103503372 
"Dzenīši", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Dzenīši",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

321. 

103503380 
"Kļaviņi", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kļaviņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

322. 

103503397 
"Oši", Izabelina, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Oši", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

323. 

103503403 
"Gundegas", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Gundegas", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

324. 

103503411 
"Krustkalni", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Krustkalni",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

325. 

103503428 
"Vītoli", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vītoli", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

326. 

103503436 

"Čiekurkalni", Izabelina, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Čiekurkalni", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 
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327. 

103503444 
"Kalni", Izabelina, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kalni",  Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

328. 

103503452 
"Prodiņi", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Vecprodiņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

329. 

103503460 
"Aizkalni", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Aizkalni",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

330. 

103510802 

"Dienvidnieki", Izabelina, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Dienvidnieki", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

331. 

105652198 
"Liepkalni", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Liepkalni",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

332. 

106054258 
"Rozītes", Izabelina, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Rozītes", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

333. 

103503477 
"Oses", Mazslate, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

"Oses", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

334. 

103503485 
"Lazdāni", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Lazdāni", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

335. 

103503493 
"Krūmiņi", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Krūmiņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

336. 

103503508 
"Aiviekstes", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Aiviekstes", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

337. 

103503516 
"Lapsas", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Lapsas", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

338. 

103503524 
"Stapāni", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Stapāni", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

339. 

103503540 
"Krēsliņi", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Krēsliņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

340. 

103503557 
"Ozoliņi", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ozoliņi",  Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

341. 

103503565 
"Krūkļi", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Krūkļi",  Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

342. 

103503598 
"Ormaņi", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Ormaņi",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

343. 

103510691 
"Graudiņi", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Graudiņi", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

344. 

104875025 
"Auzāni", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Auzāni",  Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

345. 

105651485 
"Dimbas", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Dimbas", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 
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346. 

105651493 

"Slates Cinīši", Mazslate, 
Rubenes pag., Jēkabpils nov., 
LV-5229 

"Slates Cinīši",  Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

347. 

106239196 
"Krūmiņi 1", Mazslate, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Krūmiņi 1", Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., LV-5229 

348. 

103304134 
"Akmeņi", Akmeņāres, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Akmeņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

349. 

103304142 
"Akmeņāres", Akmeņāres, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Akmeņāres",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

350. 

103304175 
"Kalnāres", Akmeņāres, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Kalnāres", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

351. 

103304183 
"Laukāres", Akmeņāres, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Laukāres", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

352. 

103307951 
"Dekšņi", Akmeņāres, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Dekšņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

353. 

104664834 

"Akmeņāres 2", Akmeņāres, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Akmeņāres 2", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

354. 

104664842 

"Akmeņāres 3", Akmeņāres, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Akmeņāres 3", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

355. 

104664850 

"Akmeņāres 4", Akmeņāres, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Akmeņāres 4",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

356. 

104664867 

"Akmeņāres 5", Akmeņāres, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Akmeņāres 5",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

357. 

105668121 
"TP 6120", Akmeņāres, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239 

"TP 6120",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

358. 

105668138 

"Slates tornis", Akmeņāres, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Slates tornis",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

359. 

105771071 

"Akmeņāres 7", Akmeņāres, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Akmeņāres 7", Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

360. 

103304191 
"Akmentiņi", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Akmentiņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

361. 

103304206 
"Alejas", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Alejas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

362. 

103304214 
"Atvari", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Atvari",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

363. 

103304222 
"Avoti", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Avoti", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 
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364. 

103304230 
"Bērzi", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Bērzi", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

365. 

103304247 
"Caunes", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Mikaines", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

366. 

103304255 
"Ezerlejiņas", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Ezerlejiņas",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

367. 

103304263 
"Griķupeles", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Griķupeles",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

368. 

103304271 
"Gremzes", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Gremzes",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

369. 

103304288 
"Jaundekšņi", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Jaundekšņi",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

370. 

103304296 

"Jaungriķupeles", Bērzone, 
Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-
5221 

"Jaungriķupeles",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

371. 

103304302 
"Kļavas", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Kļavas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

372. 

103304310 
"Ļūļas", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Ļūļas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

373. 

103304327 
"Mežgaļi", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Mežgaļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

374. 

103304335 
"Mazļūļas", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Mazļūļas",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

375. 

103304343 
"Putrenieki", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Putrenieki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

376. 

103304368 
"Tērcītes", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Tērcītes",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

377. 

103304407 
"Teikas", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Teikas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

378. 

103304423 
"Vaski", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Vaski", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

379. 

103304456 
"Mežgala skola", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Mežgala skola",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

380. 

104796611 
"Bērzone", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Bērzone", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

381. 

104796685 
"Ziediņi", Bērzone, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Ziediņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

382. 

106239235 
"Putrenieki 1", Bērzone, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Putrenieki 1",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 
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383. 

103304150 
"Akācijas", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Akācijas", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

384. 

103304608 
"Bumbieres", Kalvāni, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Bumbieres",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

385. 

103304616 
"Dravnieki", Kalvāni, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Dravnieki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

386. 

103304624 
"Gaisiņi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Gaisiņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

387. 

103304632 
"Gruntāļi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Gruntāļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

388. 

103304640 
"Grūdāres", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Grūdāres",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

389. 

103304657 
"Induļi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Induļi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

390. 

103304665 
"Jaunbramaņi", Kalvāni, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Jaunbramaņi",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

391. 

103304673 
"Juraši", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Juraši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

392. 

103304681 
"Kalvāni", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Kalvāni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

393. 

103304698 
"Krēsliņi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Krēsliņi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

394. 

103304704 
"Kļavinski", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Kļavinski", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

395. 

103304712 
"Kaņepes", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Kaņepes",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

396. 

103304720 
"Labieši", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Labieši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

397. 

103304737 
"Oškalni", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Oškalni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

398. 

103304745 
"Pākšāni", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Pākšāni",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

399. 

103304753 
"Saulkrasti", Kalvāni, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Saulkrasti", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

400. 

103304778 
"Skalbiņi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Skalbiņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

401. 

103304786 
"Skribzemes", Kalvāni, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5221 

"Skribzemes",  Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 
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402. 

103304794 
"Spietiņi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Spietiņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

403. 

103304817 
"Voičuki", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Voičuki",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

404. 

103304825 
"Veseļi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Veseļi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

405. 

103304833 
"Vilciņi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Vilciņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

406. 

103304841 
"Zadināni", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Zadināni", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

407. 

103304858 
"Zemturi", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Zemturi",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

408. 

103304866 
"Zirnīši", Kalvāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Zirnīši",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

409. 

103503276 
"Upmiņi", Silagals, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Upmiņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

410. 

103503284 
"Kastaņi", Silagals, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229 

"Kastaņi", Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229 

411. 

103304577 
"Ausmaņi", Ģērķāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Ausmaņi", Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

412. 

103304585 
"Dailes", Ģērķāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Dailes",  Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 

413. 

103304593 
"Stagi", Ģērķāni, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5221 

"Stagi", Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 

 
 

Lēmums Nr.442 
Par nekustamā īpašuma „Domkalni”  

Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē 
(„Domkalni”, Zasas pagasts) 

_____________________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 3. 

panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta otro un trešo 
daļu, 9. panta otro daļu, 10. pantu, 11. panta pirmo daļu, 13. pantu, 15. pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam 

īpašumam „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījums. 
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2. Noteikt nekustamā īpašuma „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, sākumcenu (nosacīto cenu) 
LVL 56224.32 (piecdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri lati 32 santīmi) vai EUR 80000.00 
(astoņdesmit tūkstoši euro 00 centi). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, izsoles noteikumus 
(Pielikums). 

4. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  
5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
 
 
Sagatavoja: R.Mazulāne 

 

 

PIELIKUMS  

Jēkabpils novada domes 19.12.2013.  

sēdes lēmumam Nr.442 (protokols Nr.18) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  
„Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā  

IZSOLES NOTEIKUMI 
 
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Domkalni”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumam. 
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 
2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā,  zemesgrāmatas 
nodalījums, sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo zemes platību 40.50 ha, no kuriem 1.zemes gabals 
22.5 ha platībā, kur 21.6 ha – meži; 0.5 ha - krūmāji; 0.4 ha - zeme zem ūdens un 2.zemes gabals 18.0 ha 
platībā, kur 14.7 ha - meži; 0.9 ha - zeme zem ūdens; 2.4 ha - citas zemes, turpmāk tekstā - Objekts: 
2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  
3. Pārdošanas metode: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli. 
4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 56224.32 ((piecdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri lati 32 
santīmi) vai EUR 80000.00 (astoņdesmit tūkstoši euro 00 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Eiro) 100% 
apmērā. 
5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 
Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiņā t.i. līdz 2014.gada 
18.februārim piesakās uz objekta izsoli, iemaksā dalības maksu LVL 50,00 vai EUR 71.14, ieskaitot 
Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116789, AS Swedbank, HABALV22, kontā Nr. LV51 
HABA 0551 0341 2525 1 un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas, t.i. LVL 5622.43 (pieci tūkstoši 
seši simti divdesmit divi lati 43 santīmi) vai EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro 00 centi), ieskaitot Jēkabpils 
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr. LV88 HABA 
0551 0341 2516 7. 
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:   
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: Rīgas ielā 
150a, Jēkabpils, līdz 2014. gada 18.februārim (piedāvājuma pēdējā saņemšanas diena) slēgtā aploksnē ar 
atzīmi „ Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt pirms izsoles”. 
Izsole notiks 2014. gada 19.februārī, plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc 
adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 
7. Izsoles dalībniekam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 

7.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
7.2. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija); 
7.3. spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts  par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 
kompetences apjomu; 
7.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, 
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nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona- to 
apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību; 
7.5. pilnvarojums, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības; 
7.6. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu. 

8. Izsoles dalībniekam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
8.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
8.2.  kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu; 
8.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, 
nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, ja persona veic saimniecisko 
darbību. 

9. Pieteikumā jānorāda: 
9.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 
9.2. adrese; 
9.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē; 
9.4. piedāvājuma iesniegšanas laiks; 
9.5. piedāvātā summa. 

Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 
10. Personām, kurām ir parādsaistības pret Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties izsolē. 
11. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles dalībniekiem, kuri 
nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas 
tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, 
nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek 
atmaksāta. 
12. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta sākumcenu. 
13. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un izsoles 
komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 
14. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu 
sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc 
visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo par izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts 
protokols. 
15. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, 
izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kurus piedāvājušas vienādu 
augstāko cenu. 
16. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā norādītās 
cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
17. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija piedāvā 
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties Objektu, ir 
atzīstams par Objekta nosolītāju. 
18. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
19. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 
dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas 
Nr.90009116789, AS Swedbank HABALV22, konta Nr. LV88 HABA 0551 0341 2516 7. Ja Objekta 
nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. 
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
20. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles 
rezultātus un slēdz nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. 
22. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
23. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu izsoli var 
nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis 
augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 
24. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisija, kas apstiprināta 
ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 69.§). 
25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no izsoles dienas. 
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Lēmums Nr.443 
Par izmaiņām 28.11.2013. lēmumā Nr.395 

„Par amatu apvienošanu un samazināšanu pagastu pārvaldēs” 
_________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu , Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 4.daļa, 11.panta 1.daļa, 1.,2un 3.pielikums, 
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2010.gada 
30.novembra noteikumiem Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 1. pielikumu 
 
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris 
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Veikt izmaiņas 28.11.2013. lēmumā Nr.395 „Par amatu apvienošanu un  samazināšanu pagastu 
pārvaldēs” ar 2014.gada 1.martu pagastu pārvaldēs sekojušus amatus: 
  

Nr. 
p.k. 

Mēneš- 
algas 
grupa Amata nosaukums slodze 

  Zasas pagasta pārvalde  

2. 7 Zemes lietu speciālists       0.2 
 
 
Nākamās komiteju sēdes notiek 2014.gada 23.janvārī 
Nākamā domes sēde notiek  2014.gada 30.janvārī plkst.11:00 
 

 


