
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2013.gada 28.februārī Nr.3 
                                                
 
Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēde atklāta plkst.11:05 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
Protokolē – Austra Boluža 
 
Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags. 
 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova, 
informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, vecākā zemes lietu speciāliste Ingrīda Feldmane, 
darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne, teritoriālās plānošanas speciāliste 
Dzidra Nartiša,  galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele,  
pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons 
Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa. 
  
Sēdē nepiedalās: deputātes Aija Raginska, Anda Svarāne, – attaisnotu iemeslu dēļ. 
 

 
ZIŅOJUMI:  

1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 
2. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Apstiprinātā darba kārtība: 

1 64 Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” aktualizētā Investīciju 
plāna apstiprināšanu 

2 65 Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas 2013.-2015.gadam 
apstiprināšanu 

3 66 Par zemes nomu Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā 
4 67 Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 14.2 ha 

platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību apstiprināšanu 
5 68 Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Rubenes pagasts) 
6 69 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Bebris”) 

7 70 Par atļaujas izsniegšanu S.C. zvejai Daugavā ar murdiem  
8 71 Par atļaujas izsniegšanu U.A. zvejai Daugavā ar murdiem  
9 72 Par īres tiesību piešķiršanu (Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 
10 73 Par īres tiesību piešķiršanu (Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 
11 74 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts) 
12 75 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts) 
13 76 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts) 
14 77 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts) 
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15 78 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Dunavas pagasts) 
16 79 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalna pagasts) 
17 80 Par grozījumiem 2013.gada 24.janvāra Jēkabpils novada domes sēdes lēmumā Nr.7 „Par 

nekustama īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā” 
18 81 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.13 „Par zemes 

vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalna pagasts)”  
19 82 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Ābeļu pagastā 
20 83 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dunavas pagastā 
21 84 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna pagastā 
22 85 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Rubenes pagastā) 
23 86 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Rubenes pagastā) 
24 87 Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Ābeļu pagasts) 

25 88 Par nekustamā īpašuma Aldaunes iela 11, Brodi, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā 
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu  

26 89 Par nekustamā īpašuma Sili 1, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās 
cenas apstiprināšanu  

27 90 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bebru 108, Jēkabpilī atsavināšanu 
28 91 Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām 
29 92 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aldaunes ielā 2 - 26, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 

novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
30 93 Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Kalbadruņas skola”, Rubenes pagastā 

(biedrība „Ūdenszīmes”, „Mežmāras”, Rubenes pagasts) 
31 94 Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 
32 95 Par 2013.gada  NVO iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu 
33 96 Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā 
34 97 Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos 

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

35 98 Par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto pusdienu maksu 
2.klases skolniekiem Ābeļu pamatskolā 

36 99 Par līdzfinansējumu biedrības „Ūdenszīmes” projektam „Vasaras skola, brīvdienu skola” 
37 100 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu 

organizēšanu” 
38 101 Par līdzekļu piešķiršanu Zasas pagasta pārvaldei (Sēļu pūrs) 
39 102 Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu (Dunavas pagasts) 
40 103 Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa komandējumu 
41 104 Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Doblejas”,  Zasas pagasts Jēkabpils 

novads pārdošanu izsolē  
42 105 Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu 

43 106 Par finansējuma piešķiršanu atceres pasākumam   

 

 

Lēmums Nr.64 

Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam”  

aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu 
________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
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Izskatot sagatavoto „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” aktualizētā Investīciju 
plāna projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto 
metodisko dokumentu „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 
reģionālā un vietējā līmenī” un „Jēkabpils novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam” noteikto Investīciju 
plāna aktualizācijas grafiku, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta 3.punktu un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības un Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu (pielikumā). 
2. Lēmumu „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstiprināšanu” nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. 
3. Informāciju par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstiprināšanu ievietot Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
interneta mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 
 
 

Lēmums Nr.65 

Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu 

attīstības programmas 2013.-2015.gadam apstiprināšanu 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 
 

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” un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmu 2013.-2015. gadam, Pielikums Nr.1. 
2. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 

vadītāju A.Vanagu par atbildīgo programmas ieviešanā. 
3. Noteikt, ka programma īstenojama saskaņā ar 17.12.2009.Jēkabpils novada domes lēmumu (sēdes protokols 

Nr.10,55§) „Jēkabpils novada pašvaldības Ceļu fonda līdzekļu pārvaldības kārtība”. 
4. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājam A.Vanagam katru gadu līdz 

1.martam sniegt novada domei ziņojumu par programmas rezultātiem un īstenošanas gaitu. 
 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.65  (protokols Nr.3)  

 
Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu 

attīstības programma 2013.-2015. gadam 
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Jēkabpils novads izveidots 2009.gada jūnijā, apvienojoties 7 pagastiem – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, 

Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastam. Novada administrācija neatrodas novada teritorijā, bet gan 
Jēkabpils pilsētā, Rīgas ielā 150a. 

Jēkabpils novada visu pagastu centri ir savienoti ar valsts autoceļiem. Valsts autoceļu garums Jēkabpils 
novadā ir 203,36 km, tai skaitā ar melno (asfalta) segumu ir 36 km, jeb 17,7% no visu ceļu garuma. Ar asfaltētu 
ceļa segumu līdz novada administrācijai, kas atrodas Jēkabpilī, ir savienoti 3 pagastu centri, tie ir Zasas pagasts, 
Kalna pagasts, Ābeļu pagasts. Pārējie pagasti ar novada administrāciju ir savienoti ar grants seguma autoceļiem. 

Valsts un pašvaldības autoceļu kvalitāte ir atkarīga no autoceļu (ielu) fondā atvēlētajiem līdzekļiem. 
Pēdējo gadu laikā nepietiekoši veiktā grants seguma pastiprināšanas dēļ pieaug ceļu nodilums. Palielinoties 
transportlīdzekļu kravnesībai, grants segums atsevišķos autoceļu posmos zaudē nestspēju. Vajadzīgi lieli finanšu 
resursi, lai saglābtu un uzlabotu esošos ceļus. 

Svarīgākie 1.šķiras valsts autoceļi, kas šķērso Jēkabpils novadu ir P 72 Ilūkste – Bebrene Birži un P 74 
Siliņi – Aknīste. 2013.gadā ceļš P74 tika noklāts ar melno segumu, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus. Jēkabpils 
novada pašvaldība iekļāvusi prioritāro ceļu sarakstā ceļu P72, kurš ir ļoti svarīgs novada tālākai attīstībai. 

Novada teritoriju šķērso arī vairāki 2.šķiras valsts autoceļi. Svarīgākais no vietējas nozīmes valsts 
autoceļiem ir V783 Jēkabpils-Dignāja- Ilūkste, kurš savieno trīs pagastus (Ābeļu, Dignājas un Dunavas) ar 
novada administrāciju Jēkabpilī. Ceļa posms, kas iet pa novada teritoriju 58,1 km garumā, ir sliktā stāvoklī. It 
īpaši bojāts ir ceļa posms no Dunavas līdz Jēkabpils novada robežai ar Ilūkstes novadu. Sliktais ceļu stāvoklis 
apgrūtina novada iedzīvotāju nokļūšanu uz Jēkabpili, neveicina uzņēmējdarbību, it īpaši tūrismu, jo gar 
Daugavu ir daudz skaistu vietu. Prioritāro vietējās nozīmes ceļu sarakstā ir iekļauti arī ceļi V14801 Rubeņi – 
Dunava  un  V14790 Leimaņi – Mežgale – Grāvīši. 

Jēkabpils novadam nav informācijas par reģionālās nozīmes un vietējās nozīmes valsts autoceļu 
ieplānotajiem remontiem uz novadā esošajiem valsts autoceļiem. Tāpēc nav paredzama šo ceļu krasa 
uzlabošanās. 

Pēc novada izveidošanas piešķirtā mērķdotācija no valsts autoceļu fonda tika apvienota. Apgūstot 
mērķdotāciju, pašvaldība vadās pēc 11.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta 
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.  

Pašvaldība piešķirto mērķdotāciju var izlietot: 
1. pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī 

satiksmes uzlabošanai; 
2. pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 
3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 
4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 
5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un ielas; 
6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē; 
7. pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai; 
8. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; 
9. pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai; 
10. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldību ceļu un ielu tīklā; 
11. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnikas ar ceļu uzturēšanai piemērotu 
aprīkojumu, greideru, krūmgriežu un zāles pļaujmašīnu) iegādei un uzturēšanai. 
Jēkabpils novada kopējais pašvaldības autoceļu garums ir 488,38 km., no kuriem ceļu garums ir 474,21 km. 

un ielu garums ir 14,17 km. No visu ceļu garuma (474,21 km.) ar melno segumu ir tikai 1,920 km., jeb 0,40% 
no kopgaruma. Ar ielām ir mazliet labāk: no 14,172 km kopgaruma ar melno segumu ir 5,157 km., jeb 36%. 

Piešķirtā mērķdotācija Jēkabpils novadam 2013.gadā sastāda Ls 106202,00, kas ir par Ls 11508 mazāk kā 
2012.gadā . Neizlietotā summa uz 2012.gada 31.decembri bija Ls 40521. Kopā izdevumi autoceļu uzturēšanai 
un kapitālajiem izdevumiem pakalpojumu apmaksai par ceļu uzturēšanu, satiksmes drošības uzlabošanu plānoti 
Ls 139023, ceļa zīmju iegādei un uzstādīšanai Ls 2500, devumiem plānoti nodevu nomaksai par ielu un ceļu 
kadastra izziņām Ls 500, pamatlīdzekļu iegādei, lai nodrošinātu satiksmes drošības uzlabošanu plānoti Ls 4700. 

70% no iedalītās valsts mērķdotācijas tiek sadalīts starp pagastu pārvaldēm ikdienas darbu veikšanai 
pagastos proporcionāli pēc to ceļu un ielu garumiem (reģistrētajiem). Galvenie ikdienas darbi pagastu pārvaldēs 
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ir ceļu un ielu tīrīšana no sniega ziemas periodā, ceļu planēšana un profilēšana vasaras periodā. Pēc vajadzības 
veic ceļu plātnes remontēšanu (aizberot bedres, labojot bedres asfaltā), grāvju rakšanu un apaugumu noņemšanu 
gar ceļu malām, ielu un ceļu appļaušanu vasaras periodā, kā arī citus darbus. Katra pagasta pārvalde var 
iegādāties nepieciešamo tehniku ceļu un ielu uzturēšanai (izvērtējot piešķirtos finanšu līdzekļus). 

Speciālā budžeta izdevumu apkopojums 2013.gadam ir sekojošs: 
 

Pagasta 
nosaukums 

Ābeļu  Dignājas  Dunavas  Kalna  Leimaņu  Rubenes  Zasas  Centrali
zēti 

Kopā 
izdevumi 

16193 4212 18081 12219 13546 17114 13922 51437 

Uzturēšanas 
izdevumi 

15093 4221 17581 11619 13046 16114 12922 51437 

Kapitālie 
izdevumi 

1100 - 500 600 500 1000 1000 - 

 
 
Jēkabpils novada pagastu pārvaldes ir apsekojušas un izvērtējušas savu ceļu stāvokli. Sastādīts plāns ceļu 

remontiem, izejot no piešķirtajiem finanšu resursiem 
 

 
                                                        2013.gads 
 

     Pagasta pārvalde Ceļa 
nosaukums 

     Veicamie darbi    Darbu 
apjoms 

Izmaksas 
(aptuv.) 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 

 

1-7, Aivari-
Kraukļi. 

Ceļa garums 
1.72 km 

 
 

 
 

Caurtekas ierīkošana 
Plastmasas caurteka 

0.5m, 8m gara 

Posms 1.00 km 800Ls 

Ābeļu pagasta 
 pārvalde 

1-17,Jasmīni-
Kraukļi. 

Ceļa garums 
1.84 km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

          granti, ~300 m3 
Posms 0-0.5 

km 
3600Ls 

Dignājas pagasta 
pārvalde 

2-21,Lauciņi-
Dignājas kapi 

Ceļa garums 5.54 
km 

 

ļa seguma atjaunošana 
ar drupinātu  granti 

        ~200 m3 
Posms 2.0-

4.0 km 
2000Ls 

Dunavas  pagasta
pārvalde 

3-6,Tālivaldes 
-Piesaules – 

Krusts 
Ceļa garums 

4.39 km 

  seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
          granti 

~400 m3 

Posms 0.80-
2.00 km 

6000Ls 

Dunavas pagasta 
pārvalde 

3-2,Ceļmalas – 
Līdums 

Ceļa garums 
4.29 km 

         seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

          granti ~150 m3 

Posms 0.00 – 
1.00 km 

2000Ls 

Dunavas pagasta 3-1, Upmalītes- seguma atjaunošana Posms 0.00 - 1000Ls 
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pārvalde Apsītes 
Ceļa garums 

3.26 km 

ar drupinātu 
   granti 
~100 m3 

0.10 km 

Rubeņu  pagasta 
pārvalde 

4-50,Cinīši – 
Dronkas 
Ceļa garums 0.8 
km 

ļa seguma atjaunošana 
ar drupinātu  granti  

         ~120 m3              

Posms 
 0-0,6 km 
 1300Ls 

Rubeņu pagasta 
pārvalde 

4-21,Atpūtas-
Ģevrāni 
Ceļa garums 
0.75 km 

   grāvju rakšana gar 
ceļa malām 

           ~300 m3 

Posms 
0-0.5 km 

1400Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-9,Zasa-Krastiņi-
Ogas 
Ceļa garums 7.3 
km 

        seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

   granti 
  ~300 m3 

Posms 3.00-
5.00 km 

3000Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-4,Zasa-Pabērzi-
Ceļinieki 
Ceļa garums 6.9 
km 

        seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

   granti 
  ~400 m3 
 

Posms 0.00-
4.00 km 

4500Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-12,Kalēji-
Šķērstāni 

Ceļa garums 1.73 
km 

         
Caurtekas ierīkošana 
Plastmasas caurteka 
0.5 m, 8 m gara 

Posms 1.2 km 800Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-1,Vilkplēši-
Mazzānāni 

Ceļa garums 3.56 
km 

Caurtekas ierīkošana 
Plastmasas caurteka 
0.5 m, 8 m gara 

 

Posms 2.00 km 800Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-2,Vārpiņas-
Lapas 

Ceļa garums 6.30 
km 

Caurtekas ierīkošana 
Plastmasas caurteka 
0.5 m, 8 m gara 

 

Posms 6.00 km 800Ls 

Kalna pagasta 
              pārvalde 

7-2,Kalnajāņi-
Skaibes 

Ceļa garums 2.87 
km 

seguma 
atjaunošana ar 
drupinātu granti, 
    ~300 m3 

 

Posms 0.00-
1.87 km 

3000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-1,Vidsala-
Spuldzenieki 

Ceļa garums 7.26 
km 

 
seguma  

atjaunošana ar 
drupinātu granti, 

~600 m3 

Posms 3.00-
7.26 km 

5000Ls 
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No 2014.gada tiks pārrēķināta piešķirtā dotācija pašvaldību autoceļiem. Apstiprinātajā valsts ilgtermiņa 

budžetā pašvaldībām un valsts ceļu fondā  līdzekļu pieaugums nav plānots. Paredzētie līdzekļi ceļiem tiek 
plānoti teorētiski, izejot no iepriekšējo gadu aprēķiniem. 

  
                                                              2014.gads 
      

     Pagasta 
pārvalde 

   Ceļa nosaukums   Veicamie darbi    Darbu apjoms Izmaksas 
(aptuv.) 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 

1-9,Mazreiņi-
Baloži. 
Ceļa garums 2.58 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
granti, ~400 m3 

Posms 0.8-3.38 
km 

4800Ls 

Dignājas pagasta 
pārvalde 

2(5)-3 Dignāja - 
Krustceles 
Ceļa garums 3.28 
km 

Seguma 
atjaunošana ar 
granti 
~200 m3 

Posms 2.50-3.28 
km 

2000Ls 

Dunavas pagasta 
pārvalde 

3-6,Tālivaldes-
Piesaules-Krusts 
Ceļa garums 4.39 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

granti, ~900 m3 
Posms 2.00-3.50 

km 
12000Ls 

Rubeņu pagasta 
pārvalde 

4-33,Prodiņi – 
Izabellinas kapi 

Ceļa garums 1 km 

Seguma 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
~300 m3 un grāvju 
rakšana gar ceļu 
~600 m3 
 
 

Posms 0.00-1.00 
km 

4500Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-6,Mežgala 
skola-Landzāni 
Ceļa garumi 3.91 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

   granti 
 ~700 m3 

Posms 0.00-3.91 
km 

8000Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-2,Vārpiņas-
Lapas 

Ceļa garums 6.30 
km 

seguma  
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
~400 m3 
 

Posms 3.00-6.30 
km 

3500Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-27,Pilskalni-
Lejāres 
Ceļa garums 0.67 
km 

seguma  
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
     ~500 m3 

Posms 0.00-1.87 
km 

5000Ls 

 
      
                                                              2015.gads 
                                                                                                                                                                               
 

     Pagasta 
pārvalde 

   Ceļa nosaukums   Veicamie darbi    Darbu apjoms Izmaksas 
(aptuv.) 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 

1-4, Jaunrozes-
Kļavas. 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

Posms 0.0-2.28 
km 

   6000Ls 
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Ceļa garums 2.28 
km 

     granti, ~500 m3 

Dignājas pagasta 
pārvalde 

2-2,Kaļvāres 
purvs-Meņķis 
Ceļa garums 7.4 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

   granti 
  ~200 m3 

Posms 0.00-7.40 
km 

   2000Ls 

Dunavas pagasta 
pārvalde 

3-6,Tālivaldes-
Piesaules-Krusts 
Ceļa garums 4.39 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

   granti, ~1300 m3 
Posms 3.50-4.39 

km 
  16000Ls 

Rubeņu pagasta 
pārvalde 

4-3,Rubiķi-
Dronkas. 
Ceļa garums 3.43 
km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti 

Posmā 2.0-2.5 
km 
~200 m3 
 

  2000Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-3,Ogas-
Puravanagi 
Ceļa garums 5.0 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 

   granti 
  ~800 m3 

Posms 0.00-5.00 
km 

   9000Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-12,Kalēji-
Šķērstāni 

Ceļa garums 1.73 
km 

seguma  
atjaunošana ar 

drupinātu granti 
~400 m3 
 

Posms 0.00-1.73 
km 

   4000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-10,Akoti-
Magones 

Ceļa garums 1.0 
km 

seguma  
atjaunošana ar 

     šķembām 
        ~200 m3 

Posms 0.00-1.0 
km 

  4000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-8,Upespriekulāni 
-Priekulāni 

Ceļa garums 0.9 
km 

seguma  
atjaunošana ar 

drupinātu granti 
      ~300 m3 

Posms 0.00-0.9 
km 

   3000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-21,Klaucāni-
Blaumaņi 

Ceļa garums 1.16 
km 

seguma  
atjaunošana ar 

drupinātu granti 
     ~300 m3 

Posms 0.00-1.16 
km 

   3000Ls 

                                                                                                                                                                           
 
 30% no iedalītās mērķdotācijas tiks izlietoti centralizēti. Daļa līdzekļu tiks izlietota ceļa zīmju iegādei un 

uzstādīšanai, nepieciešamības gadījumos avārijas un dabas katastrofu seku likvidācijai visā novada teritorijā 
(trīs pagastu teritorijas - Ābeļu, Dignājas, Dunavas, atrodas pie Daugavas un ir pakļautas plūdiem (īpaši 
Dunava), periodisko darbu veikšanai, kopīgai ceļu tehnikas iegādei, projektu izstrādei. Avārijas seku likvidācijai 
līdzekļus piešķir ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu. Visi veicamie darbi tiks izvērtēti 
atsevišķi, atkarībā no finanšu resursiem. 

Ar domes lēmumu gada laikā var pārcelt līdzekļus no centralizētajiem uz ikdienas, vai arī otrādi – no 
ikdienas uz centralizētajiem. 

 
                                       Paredzētie lielākie centralizēto līdzekļu izlietojumi: 
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Pagasta pārvalde Ceļa nosaukums 
Veicamie darbi un 

darbu apjomi 
Izmaksas (aptuv.) 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

2013.gadā 

6-5,Leimaņi-Sējiņi, 
Ceļa kopgarums 3.88 

km 

Sāngrāvju rakšana 
800m3,grants seguma 
atjaunošana 350 m3, 
plastmasas caurteku 

uzstādīšana 48 m 

10000Ls 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 

2013.gadā 

1-12,Kuplejas – Rūķīši, 
Ceļa kopgarums 4.54 

km 

   seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
granti ~1200 m3 

15000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

2014.gadā 

7-6,Dzintari-Desāres 
Ceļa kopgarums 5.46 

km 

Sāngrāvju rakšana, 
Grants segumu 
Atjaunošana, 

        Caurteku uzstādīšana 

15000Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 
          2015.gadā. 

Zasas ciemata ielas 
Tehniskā projekta 
izstrāde gājēju ietvēm. 

7000Ls 
 
 

Novada ceļu 
reģistrācija 

kadastrā 
C grupas ceļi 

Sarakstu iesniegšana 
zemes dienestā 1000Ls 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 
         2015.gadā. 
 
 
 

Brodu ciemata ielas Tehniskā projekta 
izstrāde gājēju ietvēm 

7000Ls 
 

 
            Iepriekšējās trīs gadu programmas ietvaros no centralizētajiem līdzekļiem tika realizēti sekojoši objekti: 

- Ceļa 2-8 Darbnīcu iela, Dignājas pagasts – tehniskā projekta izstrāde (seguma maiņa no grants uz 
melno segumu) 

- Ceļa 2-16 Skola – Dzilnas, Dignājas pagasts – tehniskā projekta izstrāde (seguma maiņa no grants uz 
melno segumu) 

- Rubeņu ciema gājēju un velo celiņš ( projekta izstrāde un līdzfinansējums, kā arī starpību starp 
kredītu un piešķirto līdzfinansējumu segšana). 

- Zasas ciema apgaismojuma nomaiņa( projekta izstrāde un līdzfinansējums segšana ) 
- Dunavas pagasta pārvaldes pavasara plūdu ceļu bojājumu labošana 
- Novada A un B grupas ceļu reģistrēšana kadastrā 
Palielinoties ceļu fonda līdzekļiem, var tik palielināti darbu apjomi, jo pārsvarā visi novada ceļi ir sliktā 

stāvoklī. Sliktie ceļi neveicina uzņēmējdarbību novadā. Ja uzņēmējam jāparedz arī izdevumi priekš sliktajiem 
ceļiem, viņiem kļūst neizdevīgi ražot produkciju noteiktajā teritorijā. Tāds stāvoklis nesekmē novada attīstību 
un pasliktina iedzīvotāju dzīves līmeni. 
            Attīstības programma katru gadu var tikt aktualizēta pēc mērķdotācijas saņemšanas un ES finansējuma 
programmu ceļiem apstiprināšanu. 
 

 

Lēmums Nr.66 

Par zemes nomu Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā 
_________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
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Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 22.11.2012.gada VARAM skaidrojumu un Jēkabpils novada 
pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS  – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt, ZS „Vārpiņas” (īpašniece Ārija Vanaga), reģistrācijas Nr.45404007954, juridiskā adrese: 

„Vārpiņas”, Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, lauksaimnieciskai izmantošanai zemes gabalu ar 
platību 12.9 ha. 

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

3. Noteikt nomas maksu - 3 % (trīs procenti) no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 
4. Uzdot Leimaņu 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.67 

Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes  

14.2 ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību apstiprināšanu 
 _____________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. apakšpunktu, 41. pantu, 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 2.9.punktu, Jēkabpils novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.6, 
20§ „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu” un 
Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijas 07.02.2013. izsoles protokolu Nr.4 un ņemot vērā 2013.gada 
21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 14.2 ha platībā 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem Ābeļu pagasta A.Auziņa zemnieku 
saimniecībai „PIPARIŅI”, VRNr.45401018960, juridiskā adrese „Grāveri”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5212. 

2. Apstiprināt zemesgabala 14.2 ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nomas maksu 3.0% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 

3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei noslēgt Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 14.2 ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nomas līgumu ar Ābeļu pagasta 
A.Auziņa zemnieku saimniecību „PIPARIŅI”, VRNr.45401018960.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļai. 
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Lēmums Nr.68 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
(Rubenes pagasts) 

____________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Tumanova 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2., 4.punktu, Civillikuma 
2171.panta 1.punktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt 2006.gada 25.augusta Zemes nomas līgumu, kas tika noslēgts starp Rubenes pagasta pašvaldību, 
reģistrācijas Nr.90000046927, un SIA „Tavs Koka Nams”, reģistrācijas Nr.400038408554, (turpmāk – 
Līgums); 

2. Dzēst zemesgrāmatas ierakstu par SIA „Tavs Koka Nams”, reģistrācijas Nr.400038408554, nomas tiesībām 
uz zemes gabaliem. 

3. Uzsākt zemes nomas maksas parāda piedziņu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
 

 

 

Lēmums Nr.69 
Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Bebris”) 

____________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās 
daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi” un  likumu „Medību likums”, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Mednieku klubu „Bebris”, reģistrācijas 

Nr.40008098114 juridiskā adrese: Siliņu iela 34, Jēkabpils, par medību tiesību izmantošanu uz sekojošiem 
zemes gabaliem (saskaņā ar Pielikumu Nr.1): 
1.1. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Smilgāres”, Ābeļu pagasts – 31.57 ha; 
1.2. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Bez adreses”, Ābeļu pagasts - 12.9 ha; 
1.3. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Skaras”, Ābeļu pagasts -11.53 ha; 
1.4. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Lukstiņi”, Ābeļu pagasts - 22.12 ha; 
1.5. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Ozolaine”, Ābeļu pagasts - 29.34 ha; 
1.6. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Rautiņi”, Ābeļu pagasts - 5.6 ha. 

2. Atļaut Ābeļu  pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 3 gadiem ar Mednieku klubu „Bebris”, reģistrācijas 
Nr.40008098114 juridiskā adrese: Siliņu iela 34, Jēkabpils, par medību tiesību izmantošanu uz sekojošiem 
zemes gabaliem (saskaņā ar Pielikumu Nr.2): 
2.1. Rezerves zemes fonda zeme, „Ziemeļlejas”, Ābeļu pagasts - 2.82 ha; 
2.2. Rezerves zemes fonda zeme, „Jaunmelderes”, Ābeļu pagasts - 3.2 ha. 
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Lēmums Nr.70 

Par atļaujas izsniegšanu S.C. zvejai Daugavā ar murdiem 
______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 
 Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājums un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. 
„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas 
kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut S.C. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai, ievērojot 

11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības,. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot 
gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, 
reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

3. Noteikt, ka S.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas 
licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 
189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 
 

 
Lēmums Nr.71 

Par atļaujas izsniegšanu U.A. zvejai Daugavā ar murdiem 
______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. 
„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas 
kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss (Uldis Auzāns), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut U.A. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Dunavas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai, ievērojot 
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot 
gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, 
VRNr.90009116789, speciālā budžeta kontā LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

3. Noteikt, ka U.A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un noslēgts 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 
189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 
 
 

 
Lēmums Nr.72 

Par īres tiesību piešķiršanu 
 (Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

 

 

Lēmums Nr.73 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.74 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(kadastra Nr.56480070012; Ābeļu pagasts) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2.1daļu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību– 8.5 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

vienībai–8.5 ha. 
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

 

Lēmums Nr.75 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Ābeļu pagasts) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2.1daļu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību – 0.08 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai – 0.08 ha. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.76 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Ābeļu pagasts) 

____________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2.1daļu,   

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību– 0.09 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai – 0.09 ha. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.77 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Ābeļu pagasts) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2.1daļu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību– 0.08 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai – 0.08 ha. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.78 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Dunavas pagasts) 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2.1daļu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības - 2.9 ha un  - 7.9 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

zemes vienībai – 7.9 ha. 
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

zemes vienībai – 2.9 ha. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
Lēmums Nr.79 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalna pagasts) 
___________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2.1daļu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības - platība 0.06 ha.  
2. Noteikt visām zemes vienībām zemes lietošanas mērķi – 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme. 
3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
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Lēmums Nr.80 

Par grozījumu 2013.gada 24.janvāra Jēkabpils novada domes sēdes lēmumu Nr.7 „Par nekustama 

īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā” 
__________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 26.punktu un saskaņā ar Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti 
ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§),  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Grozīt 2013.gada 24.janvāra Jēkabpils novada domes sēdes lēmumu Nr.7 „Par nekustama īpašuma 
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā”, izdarot izmaiņas 4. punktā šādā redakcijā:  
„Noteikt paliekošajam īpašumam „Smilgu iela 26”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads zemes lietošanas 
mērķi - 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0.2 ha (augļu dārzs - 0.1 ha, zem ēkām - 0.1 ha) un 
nekustamā īpašuma lietošanas papildmērķi 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 
0.3 ha (0.3 ha tīrumi).”. 

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

 

Lēmums Nr.81 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.13 „Par zemes vienību 
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalna pagasts)”  

_________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1; 2.daļu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Grozīt Jēkabpils novada domes 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.13 „Par zemes vienību ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā (Kalna pagasts)”, izslēdzot no lēmuma 1.punkta zemes vienību.  
2. Noteikt, ka zemes vienība - 4.2 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma Zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda  
3. Piešķirt nosaukumu Žubītes 1, Kalna pagasts, Jēkabpils novads zemes vienībai. 
4. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

zemes vienībai – 4.2 ha. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

Lēmums Nr.82 
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Ābeļu pagastā 
______________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti 
ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6, 18.§)  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas mērķi 0201 - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Apstiprināt zemes vienībai Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, platību – 9.1 ha pamatojoties uz Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem. 

3. Zemes gabala platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.83 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dunavas pagastā 
______________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti 
ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§)  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, 5.8 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas mērķi 
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Mainīt zemes vienībai Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, 1.4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas mērķi 
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Mainīt zemes vienībai „Cērpāja krūmi” Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, 3.7 ha platībā nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma 
lietošanas mērķi 0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
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Lēmums Nr.84 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna pagastā 

________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

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

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas mērķi 0201 - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

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

3. Apstiprināt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, platību  – 0.8 ha pamatojoties uz Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem. 

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

 
 

Lēmums Nr.85 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Rubenes pagastā) 

_________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

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

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai „Žubītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 0.1547 ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 0903 - valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve uz īpašuma lietošanas mērķi 0801 - 
komercdarbības objektu apbūve. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
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Lēmums Nr.86 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  
(Rubenes pagastā) 

____________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

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

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 5.2 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas mērķi 
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

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

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

 

 

Lēmums Nr.87 

Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta  
(Ābeļu pagasts) 

______________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā augstāk minēto, Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 4; 4.1daļu.  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izņemt no rezerves zemes fonda saraksta zemes vienības - 0,065 ha platībā un - 0,1 ha platībā. 
2. Apbūvētais zemes gabals piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
3. Apstiprināt zemes vienībai Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, platību – 0.0650 ha pamatojoties uz Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem. 

4. Apstiprināt nosaukumu un adresi D/s Veselība Nr.5, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212, zemes 
vienībai un zemes lietošanas mērķi – 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

5. Apbūvētais zemes gabals piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
6. Apstiprināt nosaukumu un adresi D/s Liesma Nr.10, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212, zemes 

vienībai un zemes lietošanas mērķi – 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums Nr.88 

Par nekustamā īpašuma Aldaunes iela 11, Brodi, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā  
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37. panta 1. 
daļas 4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes  
atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi 
ieskaitāmi pašvaldības budžetā”,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu Aldaunes iela 11, Brodi, Ābeļu pagastā 

Jēkabpils novadā, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Aldaunes iela 11, Brodi, Ābeļu pagastā 

Jēkabpils novadā, nosacīto cenu LVL  4046.00  (četri tūkstoši četrdesmit seši lati 00 santīmi). 
 

 

Lēmums Nr.89 

Par nekustamā īpašuma Sili 1, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā  
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37. panta 1. 
daļas 4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes  
atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi 
ieskaitāmi pašvaldības budžetā”  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu Sili 1, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā, Ābeļu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sili 1, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā, 

nosacīto cenu LVL 3084.10  (trīs tūkstoši astoņdesmit četri lati 10 santīmi). 
 

 
Lēmums Nr.90 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bebru 108, Jēkabpilī atsavināšanu 
________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
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Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 
komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 2.daļu un 5.panta 5.daļu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis 
Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET 
– 1 balss (Ināra Blumberga); ATTURAS – 1 balss (Dzidra Jakovicka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai pasūtīt nekustamā īpašuma Bebru 

108, Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums, kas sastāv no vienas ēkas novērtēšanu tirgus 
cenās. 
 

 

Lēmums Nr.91 

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām 
_____________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un finanšu 
komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Pirkt no S.R. ēku īpašumu, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no divām ēkām: nedzīvojamās 
ēkas un palīgēkas par summu LVL 800,00 (astoņi simti lati un 00 santīmi).  

2. Apmaksu par pērkamo ēku īpašumu pašvaldībai veikt viena mēneša laikā no Pirkuma līguma un 
Nostiprinājuma lūguma parakstīšanas, no Jēkabpils novada pašvaldības līdzekļiem no īpašuma pārdošanas.  

3. Novada pašvaldības juriskonsultei piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot nekustamā īpašuma 
Pirkuma līgumu.  

4. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības, kas saistītas ar ēku īpašuma 
reģistrāciju zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.  

 
 

Lēmums Nr.92 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aldaunes ielā 2 - 26, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu un 
ņemot vērā to, ka dzīvoklis Nr.26, Aldaunes ielā 2, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ir Jēkabpils novada 
Ābeļu pagasta pārvaldes bilancē,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.26, Aldaunes ielā 2, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 
zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 
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2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darba 
aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste R.Mazulāne. 
 

 
 

Lēmums Nr.93 

Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā  
„Kalbadruņas skola”, Rubenes pagastā 

(biedrība „Ūdenszīmes”, „Mežmāras”, Rubenes pagasts) 

__________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne,  

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un finanšu 

komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 
4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515, 1.nodaļas 4.2.punktu un 
4.4. punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt biedrībai „Ūdenszīmes”, VRNr.50008116341, juridiskā adrese „Mežmāras”, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads, telpas Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 104.60 kv.m. platībā, nekustamajā īpašumā 
„Kaldabruņas skola”, Kaldabruņa, Rubenes pagastā, ēkā amatniecības darbnīcas izveidei, naktsmītnes 
iekārtošana plenēru, nodarbību un lektoru izmitināšanai, līdz 2033.gada 31.oktobrim, saskaņā ar Būves 
tehniskās inventarizācijas lietas telpu raksturojumu Pielikums Nr.1 : 
 

Telpas Nr. Telpas nosaukums Platība Kv.m. 
1. virtuve 10.8 
2. tualete 2.9 
3. tualete 2.2 
4. dzīvojamā istaba 18.9 
5. dzīvojamā istaba 15.6 
6. dzīvojamā istaba 27.7 
7. koridors 8.8 
8. pieliekamais 3.5 
9. pagrabs 14.2 
 Kopā: 104.60 

 
2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 5.00 Ls bez PVN gadā.  
3. Nomnieks maksā Iznomātājam par elektroenerģiju saskaņā ar elektroenerģijas skaitītāju, pēc Rubenes 

pagasta pārvaldes piestādīta rēķina. 
4. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par papildinājumiem 2010.gada 14.aprīlī 

noslēgtajā 01.11.2008. telpu nomas līgumā Nr.101S-08 (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada 
14.aprīlim) ar biedrību „Ūdenszīmes”, VRNr.50008116341, juridiskā adrese „Mežmāras”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads.  

5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Vienošanos par 
papildinājumiem 2010.gada 14.aprīlī noslēgtajā 01.11.2008. telpu nomas līgumā Nr.101S-08, vienošanās 
netiek noslēgta. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļa. 
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Lēmums Nr.94 

Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu 
_________________________________________ 

U.Auzāns, E.Ūbele 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un ņemot 
vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  komitejas 
ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.   
 

 
 

Lēmums Nr.95 

Par 2013.gada  NVO iniciatīvu konkursa  

nolikuma apstiprināšanu 
_____________________________________________________ 

U.Auzāns, I.Jātniece 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  
komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Apstiprināt 2013.gada NVO iniciatīvu konkursa nolikumu. 

 
PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.95 (protokols Nr.3)  

 

NVO 2013. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS 
 

 I. Nolikuma mērķis 
1.      Nevalstisko organizāciju iniciatīvu  konkursa mērķis ir  atbalsta sniegšana Jēkabpils novadā reģistrētām 
NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides 
aizsardzības,  sociālās sfēras aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem.  
  
   II. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību novadā.  
2.2.  Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt Ls 300,- un 90% no aktivitātes kopējā budžeta. Ne mazāk kā 
10% no aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no saviem vai citu 
līdzekļiem. Līdzekļi var tikt nodrošināti arī kā ieguldījums natūrā – NVO telpu, resursu, materiāli tehnisko 
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līdzekļu pielietojums, kā arī darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek aprēķināts, vadoties no vidējās darba 
samaksas valstī par konkrēta darba veikšanu. 
2.3. Viena organizācija šai konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.  
2.4. Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots. 
2.5. Kopējā konkursam paredzētā summa 2013. gadā ir Ls 2000,-  
2.5.  Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīcijām: samaksa nodarbību, 
pasākumu vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli, pakalpojumi un inventārs, tai skaitā – 
dalībnieku ēdināšanas izdevumi, ja tas nepieciešams; transporta izdevumi aktivitāšu norises nodrošināšanai. 
Līdzekļi netiek piešķirti telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla atalgojumam un 
organizācijas ikdienas izdevumu segšanai.  
 
III. Projektu prioritātes. 
3.1. Dome nosaka šādas prioritārās jomas atbalsta sniegšanai 2013. gadā:  
-  Kultūrvēsturiskais mantojums – izpēte, materiālu vākšana un apkopošana; 
- Ciematam, pagastam, reģionam vēsturiski raksturīgu tradīciju attīstība un uzturēšana; 
- Sporta aktivitātes, akcentējot tos sporta veidus vai to norises vietas, kurās ir nepietiekams pašvaldības 
organizēto sporta aktivitāšu piedāvājums un veselīga dzīvesveida popularizēšana.  
 
  
IV. Projektu iesniegšana 
4.1.    Nevalstiskās organizācijas projektus iesniedz līdz 2013.gada 28.martam Jēkabpils novada pašvaldībā, 
Rīgas  ielā 150a,  aizzīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu konkursam”.   
4.2.    Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti, izņemot gadījumus, ja nav saņemts 
konkursam atbilstošu pieteikumu skaits un radies finanšu līdzekļu pārpalikums.  
4.3.     Lai piedalītos projektu konkursā, nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz: 
 -    projekta pieteikums un izmaksu tāme (pielikums Nr.1); 
 -   organizācijas reģistrācijas apliecības kopija – ja organizācija projekta pieteikumu iesniedz pirmo reizi;  
 -  apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem.  
 -    organizācijas  vadītāja un projekta koordinatora CV, speciālistu CV  -  ja projekta iesniedzējs to atzīst par 
būtisku projekta kvalitātes izvērtēšanā. 
  
 
V.      Nevalstiskās organizācijas projekta aktivitāšu realizācijas un atskaites iesniegšanas  laiks ir līdz kārtējā 
gada  15. decembrim. 
  

   
6.1. NVO pieteikumus izskata komisija šādā sastāvā: 
- Vadītājs -  Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš; 
- Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina; 
- Jēkabpils novada domes projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva; 
- Jēkabpils novada domes deputāte Inga Martinova; 
- Jēkabpils novada sporta speciālists Jānis Kokins. 
6.2. Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to izvērtējumu, sākotnēji identificējot tos pieteikumus, kas 
atbilst atbalsta sniegšanai NVO – organizācija ir reģistrēta, visas aktivitātes tiek realizētas Jēkabpils novadā, tās 
atbilst prioritārajām sfērām, iesniegums un to pavadošie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši noteikumu prasībām. 
6.3. Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā secībā. Pirmkārt līdzekļi tiek piešķirti NVO, kuru 
pieteikumi guvuši augstāko darba grupas novērtējumu. 
6.4. Ja nepieciešams, komisija var lūgt NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī uzaicināt NVO pārstāvi 
piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus paskaidrojumus, kā arī piešķirt daļēju finansējumu projekta 
īstenošanai. 
       6.5. Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par līdzvērtīgiem, kā papildus 
kritēriji izvirzāmi: 
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Iniciatīvas rezultāti ir izmantojami novada Muzeja izveidošanā;  
Projekta iesniedzējs ir savlaicīgi un korekti iesniedzis atskaites par iepriekš realizētajām iniciatīvām; šīs 
iniciatīvas ir ar ilgtermiņa ietekmi un kvalitatīvi realizētas.  

- iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldības piedāvājums konkrētajā jomā netiek nodrošināts vai 
tiek nodrošināts nepietiekami; 

- iesaistīto dalībnieku skaits; 
- iniciatīvas īstenošanā tiek iesaistīti jaunieši; 
- iniciatīvas ilgtspējas nodrošinājums, tās attīstības perspektīvas. 

6.6. Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Jēkabpils novada domes grāmatvedībā un atbild par 
līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem. 
 
VII. Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto  kontu pēc komisijas lēmuma 
pieņemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Domi un NVO.  
 

VIII. Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība: 

 8.1. Ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc konkrētās iniciatīvas īstenošanas datuma NVO iesniedz Domei: 
saturisko pārskatu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu un finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu. 
Saturiskajam pārskatam pievieno: Foto materiālus, preses publikācijas, apmeklētāju atsauksmes, u.c. materiālus, 
kas apliecina iniciatīvas norisi. 
 
8.2. Ja NVO nav savlaicīgi iesniedzis nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī šie dokumenti ir nepilnīgi 
sagatavoti, Dome neizskata turpmākos NVO iesniegumus atbalsta saņemšanai līdz brīdim, kamēr tiek iesniegta 
atbilstoši sagatavota dokumentācija.  
 
8.3. Dome var veikt neatbilstoši izmantoto līdzekļu piedziņu no projekta īstenotāja, saskaņā ar noslēgto līgumu.  

 

Pielikums Nr.1 
2013.gada NVO iniciatīvu konkursa nolikumam 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.95  (protokols Nr.3)  

 

PIETEIKUMS 
 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 
 

NVO iniciatīvu atbalstam. 
 

Informācija par organizāciju 
Organizācijas nosaukums 
 
Organizācijas juridiskā adrese,  reģistrācijas numurs, bankas konta rekvizīti, tālrunis, e-pasts 
 
Ja organizācijas reģistrācijas adrese neatrodas Jēkabpils novadā – informācija par novada 
teritorijā realizēto darbību ( Līdz 1000 rakstu zīmēm) 
Darbības veids, līdzšinējās darbības apraksts( Līdz 2000 rakstu zīmēm) – Šo sadaļu aizpilda 
gadījumā, ja organizācija pieteikumu iesniedz pirmo reizi.   
 

Plānotās iniciatīvas  kopsavilkums 
Iniciatīvas  mērķis: 
Īstenošanas laiks un vieta:  
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Īstenošanas apraksts, norādot konkrētus pasākumus to ilgumu, pasākumu vai nodarbību vadītājus 
(līdz 3000 rakstu zīmēm) 
Iesaistītā mērķauditorija – mērķa grupas un skaits( līdz 1000 rakstu zīmēm) 
 
Prognozētie rezultāti( līdz 3000 rakstu zīmēm) 
 
 
 

Iniciatīvas budžets 
Nr. Izdevumu pozīcija Aprēķins Pašvaldībai 

pieprasītā summa  
Līdzfinansējums 

     
     
     
     
 Kopā    
 
 
Z.V.        ______________________  _____________________________ 
                  (vadītāja paraksts)                       (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

Lēmums Nr.96 

Par grozījumiem Iepirkuma komisijas nolikumā 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, I.Tumanova 
 

Ņemot vērā 21.02.2013. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju 
ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu, 61.panta trešo 
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt grozījumus Iepirkuma komisijas nolikumā (apstiprināts ar 20.08.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.5, 
40.§) – pielikumā. 
 

 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 28.02.2013. 

Sēdes lēmumam Nr.96 (protokols Nr.3) 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.96 (protokols Nr.3). 

 

 
Grozījumi Iepirkuma komisijas nolikumā 
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 

2. punktu, 61.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.pantu, Publisko iepirkumu likuma 22.pantu 

 
Izdarīt Iepirkuma komisijas nolikumā (apstiprināts ar 20.08.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.5, 40.§) 

šādu grozījumus: 
 

1. Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā: 
„1.1. Iepirkuma komisiju (turpmāk tekstā saukta – Komisija) 5 (piecu) locekļu sastāvā ar lēmumu izveido 
Jēkabpils novada dome (turpmāk tekstā saukta – dome) Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1., 2., 
3. un 4. punktā un 8.panta septītajā daļā minēto iepirkuma procedūru veikšanai.” 
 
2. Papildināt 1.2.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 
„Komisija pilnvaru laiks turpinās līdz jaunas komisijas ievēlēšanai.” 
 
3. Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: 
„1.3. Komisija ir Jēkabpils novada domes pakļautībā un domes priekšsēdētāja pārraudzībā.” 
 
4. Izteikt 1.7. punktu šādā redakcijā: 
„1.7. Komisija veic iepirkuma procedūras Jēkabpils novada pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību 
vajadzībām pēc to pieprasījuma un iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.” 
 
5. Svītrot 2.1.4.2. un 2.1.4.3. punktu. 
 
6. Izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā: 
„3.1. Komisijas sastāvā ir 5 (pieci) locekļi, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs.” 
 
7. Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā: 
„3.4. Komisijas sēdi protokolē Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas atbildīgais darbinieks, kas pilda 
Komisijas sekretāra pienākumus.” 
 
8. Izteikt 3.4.2. un 3.4.3. punktu šādā redakcijā: 
„3.4.2. vada Komisijas sēdes, nosaka sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību; 
3.4.3. apstiprina un iesniedz Jēkabpils novada domei Komisijas darba pārskatus, pēc domes pieprasījuma;”. 
 
9. Izteikt 3.4.6. punktu šādā redakcijā: 
„3.4.6. ierosina jautājumu par Komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa 
paaugstināšanu;” 
 
10. Izteikt 3.4.9. un 3.4.10. punktu šādā redakcijā: 
„3.4.9. piedalās Komisijas budžeta projektu sagatavošanu un iesniedz to Jēkabpils novada domes Finanšu un 
ekonomikas nodaļai; 
3.4.10. piedalās Komisijas kompetencē esošo Jēkabpils novada domes lēmumu un Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāja rīkojumu projektu sagatavošanu;” 
 
11. Papildināt nolikumu ar jaunu 3.5.7., 3.5.8. un 3.5.9.punktu: 
„3.5.7. sagatavo Komisijas izskatīšanai nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas projektu; 
3.5.8. ievieto visus nepieciešamos paziņojumus Iepirkuma uzraudzības biroja un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājas lapā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
3.5.9. sagatavo iepirkuma līgumu projektus, organizē to parakstīšanu un kontrolē noslēgto iepirkuma līgumu 
izpildi;”. 
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12. Turpmāk 3.5.7.punktu uzskatīt kā 3.5.10.punktu. 
 
13. Izteikt 3.6.1. punktu šādā redakcijā: 
„3.6.1. piedalās Komisijas sēdēs, izvērtē iepirkuma dokumentāciju, iesniegtos pretendentu piedāvājumus, 
pieņem lēmumus;”. 
 
14. Izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā: 
„4.1. Komisijas sēde tiek sasaukta iepirkuma procedūras veikšanas nepieciešamības gadījumā.” 
 
15. Svītrot 4.2.punktu. 
 
16. Izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā: 
„5.3. Iepirkuma procedūras, uz kurām nav attiecināms Publisko iepirkuma likums, ir tiesības veikt pašvaldības 
iestādēm patstāvīgi, piešķirtā budžeta ietvaros saskaņā ar Jēkabpils novada domes apstiprināto nolikumu.” 
 
17. Papildināt nolikumu ar 6. nodaļu: 
„6. Pārejas noteikumi 
6.1. 2009.gada 23.jūlijā ievēlētās Iepirkuma komisijas pilnvaru laiks turpinās līdz jaunas iepirkuma komisijas 
ievēlēšanai. 
6.2. Šī nolikuma 1.1.punkts un 3.1.punkts stājās spēkā ar 2013.gada 1.jūliju.” 
 
 

Lēmums Nr.97 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2013 

„Par nekustamā īpašuma nodokli 2013.un 2014.gadā Jēkabpils novada pašvaldības  

administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 
____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Tumanova 
 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 
43. panta trešo daļu, 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.1 punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2013 „Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. 
un 2014. gadā” (pielikums). 

2. Lietvedības nodaļai triju dienu laikā saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un publicēt pašvaldības mājas lapā. 

3. Izsūtīt Finanšu un ekonomikas nodaļai, pagastu pārvaldēm. 
 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.97 (protokols Nr.3)  

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2013  
„Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 

2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” 
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta otrās daļas 9.
1
punktu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu, 

 3.
1
pantu, 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.

1
punktu, 47.punktu 

 
 
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. un 2014.gadā” šādu grozījumu: 
 

1. Svītrot saistošo noteikumu pamatojumā vārdus „un 2.
1
daļu” un vārdus „un  

1.
4
daļu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

 

Lēmums Nr.98 

Par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības  

noteikto pusdienu maksu  2.klases skolniekiem Ābeļu pamatskolā 
____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 29.pantu, 28.12.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 
3.punktu un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apmaksāt Ābeļu pamatskolas 2.klases skolniekiem 2012./2013. mācību gadā no 2013.gada 7.janvāra 
pusdienu izmaksu starpību Ls 0.30 diena vienam skolniekam, starp pašvaldības noteikto pusdienu cenu Ls 1.10 
un valsts noteikto cenu Ls 0.80. 

2. Apmaksu veikt no Ābeļu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 
 

 
Lēmums Nr.99 

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

„Vasaras skola, brīvdienu skola”  
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 18.03.2010. domes sēdes 
lēmums protokols nr.3; 7.§  noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un 
nodibinājumiem” 2.1.punktu  un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt projekta „Vasaras skola, brīvdienu skola” iesniegšanu Borisa un Ināras Teterevu fonda 
projektu konkursā „Nāc un dari, tu vari!”. 

2. Nodrošināt projekta atbalstītās summas līdzfinansējumu 10% apmērā no plānotajiem līdzekļiem 
projektu līdzfinansējumam. 
 

 

Lēmums Nr.100 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 

 „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu” 
____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 
Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt projekta „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu” iesniegšanu Kultūras 
ministrijas rīkotajā projektu konkursā. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt Zasas pagasta pārvaldei nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 230 (divi 
simti trīsdesmit lati) no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem, iekļaujot budžeta grozījumos. 

 

 

 

Lēmums Nr.101 

Par līdzekļu piešķiršanu Zasas pagasta pārvaldei 
_________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 2013.gada 
21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 
Finanšu komiteju ierosinājumus,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Piešķirt Zasas pagasta pārvaldei Ls 462,84 (četri simti sešdesmit divi lati 84 santīmi) dušas telpas 

izbūvei  amatniecības centra 2.stāvā, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, saskaņojot ar novada pašvaldību 
un būvinženieri tehniskos risinājumus. 

 

 

Lēmums Nr.102 

Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu  
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
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Lēmums Nr.103 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa komandējumu 
___________________________________________________________ 

U.Auzāns, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2012.gada 22.marta 
novada domes lēmumu Nr.124 „Par projektu „Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes 
apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti” (Learning from Nordic countries – best 

practices and experience sharing to raise administrative capacity of municipality)” un līgumu Nr.PA-GRO-259 
starp Jēkabpils novada pašvaldību un Ziemeļvalstu ministru padomes informācijas centra vadītāju Igaunijā 
Berth Sundstrom un programmas koordinatoru Madis Kanarbik par projekta „Learning from Nordic countries - 
best practices and experience sharing to raise administrative capacity of municipality” (Mācīšanās no 
Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti) 
īstenošanu un 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars 
Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss (Edvīns Meņķis), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Komandēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi uz Kauhavas pašvaldību Somijā 
laikā no 2013.gada 18.marta līdz 2013.gada 21.martam, lai piedalītos projekta „Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – 
labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti” mācību vizītē. 

2. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 
 
 

Lēmums Nr.104 

Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Doblejas”,  

Zasas pagasts Jēkabpils novads pārdošanu izsolē 
__________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2013.gada 24.janvāra sēdes protokola izraksta Nr.1, lēmumu 
Nr.23 un Pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 2013.gada 28. februāra lēmumu Nr.1 un 
pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu un likumu „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likums”,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam īpašumam 

„Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā Nr.5698 006 0125, zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.1000 0049 0965.. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā Nr.5698 
006 0125, sākumcenu (nosacītā cena) LVL 55000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši latu). 

3.  Apstiprināt nekustamā īpašuma „Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, izsoles noteikumus 
(pielikums).  

4. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  
5. Par lēmuma izpildi atbildīgā- Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
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PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.104 (protokols Nr.3)  

 
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā Nr.5698 006 0125, izsole, atbilstoši 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 
2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastrā Nr.5698 
006 0125, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 0965, sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes 
platību 57.00 ha (kadastra apzīmējums 5698 006 0125), no kuriem 52.3 ha - meži, 2.5 ha – lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, turpmāk tekstā - Objekts: 
2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  
3. Pārdošanas metode: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli. 
4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 55000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši latu). 
Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 
5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 
Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiņā t.i. līdz 2013.gada 
22.aprīlim piesakās uz objekta izsoli, iemaksā dalības maksu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 sant.), 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  5500,00  pieci tūkstoši pieci 
simti lati un 00 santīmi), 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 2013. gada 22.aprīlim (piedāvājuma pēdējā saņemšanas diena) slēgtā aploksnē ar atzīmi „ 
Nekustamā īpašuma „Doblejas” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks 
2013. gada 23.aprīlī, 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, nodevas 
un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona- to apkalpojošās 
Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finansu 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: 
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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 ar 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. 

 
 

Lēmums Nr.105 

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu 
__________________________________________________ 

E.Meņķis 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 5. panta pirmā 
daļa paredz, ka novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome.   

Jēkabpils novada dome 02.01.2013. saņēma Aleksandra Vītola iesniegumu par atbrīvošanu no Jēkabpils 
novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 
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Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā saņemts 1 (viens) vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta 
pieteikums.  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atbrīvot Aleksandru Vītolu no Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 

2013.gada 28.februāri. 
2. Ievēlēt Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā Inu Sēli ar 2013.gada 28.februāri. 

 
 

Lēmums Nr.106 

Par finansējuma piešķiršanu atceres pasākumam 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Aldis Jasis, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – 
nav balsis; ATTURAS – 2 balsis (Dzidra Jakovicka,  Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt finansējumu atceres pasākuma organizēšanai Krustpils novada Sūnu pamatskolas telpās Ls 

100 apmērā. 
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un apmaksāt pēc Krustpils novada 

pašvaldības piestādītā rēķina. 
 
 

Nākamās komiteju sēdes notiek 2013.gada 21.martā 

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


