JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2013.gada 23.maijā

Nr.1-1/6

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,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte Inese Tumanova, informācijas un sabiedrisko
attiecību speciāliste Ieva Jātniece, darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne,
galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Maruta
Cankale, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa
Sēdē nepiedalās deputāts – Māris Urbāns attaisnotu iemeslu dēļ.
ZIŅOJUMI:
1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Rubenes pagastā)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Kalna pagastā)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Zasas pagastā)
Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Kalna pagasts)
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Rubenes pagasts)
Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Rubenes pagasts)
Par ceļa servitūta nodibināšanu
Par zemes nomu SIA „MIKOR” (Ābeļu pagasts)
Par nedzīvojamās telpas īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā nomu (Zasas pagasts)
Par īres tiesību piešķiršanu (Rubenes pagasts)
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar
Par Ata Jakša iesnieguma izskatīšanu
Par Dignājas pamatskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu
Par Leimaņu pagasta pārvaldes telpu nomas maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada sociālā aprūpes nama „Mežvijas” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Par dzīvokli Aldaunes iela 1A-5, Ābeļu pagastā
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam
Par līdzekļu sadali no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gada
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem
22. Par Jēkabpils novada pašvaldības izdevumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
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23. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu plūdos bojāto ceļu remontam.
24. Par Antona Guģa iesniegumu
25. Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājai Laurai
Baltmanei
26. Par finansiālu atbalstu
27. Par 24.01.2013. Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.35 „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim” atcelšanu
28. Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas amata jurists - iepirkumu speciālists noteiktās
mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
29. Par Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A atsavināšanu
30. Par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
31. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
32. Par kārtības, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību:

1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Nr.p.k. Lēmuma

Lēmuma nosaukums

numurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

11
12
13
14
15
16
17

197
198
199
200
201
202
203

18

204

19
20
21

205
206
207

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Rubenes pagastā)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Kalna pagastā)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Zasas pagastā)
Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Kalna pagasts)
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Rubenes pagasts)
Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Rubenes pagasts)
Par ceļa servitūta nodibināšanu
Par zemes nomu SIA „MIKOR” (Ābeļu pagasts)
Par nedzīvojamās telpas īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā
nomu ( Zasas pagasts)
Par īres tiesību piešķiršanu (Rubenes pagasts)
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par Ata Jakša iesnieguma izskatīšanu
Par Dignājas pamatskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu
Par Leimaņu pagasta pārvaldes telpu nomas maksas un maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada sociālā aprūpes nama „Mežvijas” maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Par dzīvokli Aldaunes iela 1A-5, Ābeļu pagastā
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam
Par līdzekļu sadali no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
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22

208

23
24
25

209
210
211

26
27

212
213

28

214

29
30

215
216

31

217

32

218

gadījumiem” 2013.gada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem
Par Jēkabpils novada pašvaldības izdevumiem no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu plūdos bojāto ceļu remontam.
Par A.G. iesniegumu
Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa
izlases spēlētājai Laurai Baltmanei
Par finansiālu atbalstu
Par 24.01.2013. Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.35 „Par nodokļu atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atcelšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas amata jurists - iepirkumu
speciālists noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem
apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A atsavināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013
„Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu
Par kārtības, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm apstiprināšanu
Lēmums Nr.187
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane, R.Mazulāne

Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Zemes vienības piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pagasts

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi

Silacauņu priedes
Jaunmurri
Jaunmurri
D/s Liesma Nr. 58
D/s Liesma Nr. 73
D/s Liesma Nr. 82
Liesma
D/s Liesma Nr. 27
D/s Liesma Nr. 28
D/s Liesma Nr. 112
D/s Liesma
Dravas
Pļavu iela 3
Bez adreses

56480010211
56480020023
56480060140
56480020064
56480020079
56480020088
56480020095
56480020125
56480020126
56480020148
56480020206
56480030063
56480030132
56480030237

Platība
(ha)
0.2
0.2
0.6
0.08
0.08
0.08
0.08
0.18
0.1
0.08
0.06
4.7
0.37
0.4
3

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Dunava
Kalna
Leimaņi
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Rubene
Zasa

D/s Veselība Nr.93
D/s Veselība Nr.108
D/s Veselība Nr.145
Bez adreses
Augškalni (pašvaldība)
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Papardes
Veiksmes
Veiksmes
Grunduļi
Zvaniņi
Zvaniņi
Pavasari
Pavasari
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Beciņas
Lapas
Bez adreses
Spāres
Spāres
Bez adreses
Birzītes
Bez adreses
Stapāni (pašvaldība)
Stapāni (pašvaldība)
Stapāni (pašvaldība)
Stapāni (pašvaldība)
Stapāni (pašvaldība)
Stapāni (pašvaldība)
Vilnīši
Vilnīši
Dālderi
Dālderi
Dālderi
Vēveri
Vēveri
Bez adreses

56480050150
56480050164
56480050198
56480060059
56480080109
56540010180
56540010192
56540010256
56540010190
56540010193
56540010197
56540010198
56540010281
56540010381
56540010300
56540010354
56540010323
56540010326
56540010387
56540010459
56540010491
56540080054
56540080108
56540080148
56540080123
56660010105
56740040201
56820010054
56820010065
56820010098
56820010118
56820010153
56820040230
56820040074
56820040257
56820080131
56820080132
56820080186
56820080434
56820080547
56980060053

0.08
0.048
0.06
12.9
0.5
1.3
1.0
1.5
1.1
0.6
0.4
0.5
1.8
0.6
3.6
1.6
4.2
0.9
1.2
3.6
1.5
2.0
4.7
3.2
1.1
0.06
1.5
0.4
1.2
3.0
2.4
1.3
0.3
1.2
2.7
0.4
1.0
0.2
0.5
0.37
1.3

2. Piešķirt bez adreses esošām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām sekojošus nosaukumus:
Nr.p.
k.
1.
2.
3.

Pagasts
Ābeļi
Ābeļi
Ābeļi

4.

Dunava

Īpašuma
nosaukums
Bez adreses
Bez adreses
Augškalni
(pašvaldība)
Bez adreses

Kadastra
apzīmējums
56480030237
56480060059
56480080109

Platība
(ha)
0.4
12.9
0.5

56540010180;
56540010192;

1.3
1.0

Nosaukums
Lejas iela 27c
Jaunrolandi
Augškalniņi
Čākstes
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5.

Dunava

Bez adreses

6.
7.
8.
9.
10.

Dunava
Dunava
Leimaņi
Zasa
Rubene

Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Stapāni
(pašvaldība)

11.

Rubene

Dālderi

56540010256
56540010323;
56540010326;
56540010387
56540080054
56540080123
56740040201
56980060053
56820010054;
56820010065;
56820010098;
56820010118;
56820010153;
56820040230
56820080131;
56820080132;
56820080186

1.5
4.2
0.9
1.2
2.0
1.1
1.5
1.3
0.4;
1.2;
3.0;
2.4;
1.3;
0.3
0.4;
1.0;
0.2

Aijas
Kosmonavti
Sandras
Kadiķīši
Graudiņi
Stirnas

Jaundālderi

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

Lēmums Nr.188
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
(Rubenes pagastā)
________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18. §),
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 2.7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 0601 - individuālo
dzīvojamo māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 0.17 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0701 vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
3. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 3.3 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 0601 - individuālo
dzīvojamo māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
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Lēmums Nr.189
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
(Kalna pagastā)
_________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§),
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads 0.8773 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0702 - trīs, četrus un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0.8373 ha platībā un
nekustamā īpašuma lietošanas papildmērķi 0801 - komercdarbības objektu apbūve – 0.04 ha platībā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.190
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
(Zasas pagastā)
____________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane, R.Mazulāne

Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 30.punktu un saskaņā ar Jēkabpils
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§),
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Mainīt zemes vienībai Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 0.224 ha platībā nekustamā īpašuma
mērķi 0702 - trīs, četrus un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma
mērķi 0701 - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
2. Mainīt zemes vienībai Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 0.245 ha platībā nekustamā īpašuma
mērķi 0702 - trīs, četrus un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma
mērķi 0701 - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

lietošanas
lietošanas
lietošanas
lietošanas
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Lēmums Nr.191
Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta
(Kalna pagasts)
_________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu 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 – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Apbūvētais zemes gabals– 2.02 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0907 - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve zemes vienībai - 2.02 ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.192
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta
(Rubenes pagasts)
________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, 13.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu un saskaņā ar Jēkabpils
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§),
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Apbūvētais zemes gabals piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas pamatmērķi
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma lietošanas mērķi
0601 – individuālā dzīvojamo māju apbūve - 0.09 ha un piešķirt nekustamajam īpašumam nekustamā
īpašuma lietošanas papildmērķi 1101 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā – 0.04 ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.193
Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(Rubenes pagasts)
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______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes
lēmumu (protokols Nr.6,18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta 4.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Atcelt Jēkabpils novada domes sēdes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.223 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi” īpašuma „Kalnamārtiņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, sadalīšanai.
2. Atļaut atdalīt no īpašuma „Kalnamārtiņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads zemes vienību platībā 16.8
ha.
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mārtiņmuiža”.
4. Noteikt īpašumam „Mārtiņmuiža” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
5. Atļaut atdalīt no īpašuma „Kalnamārtiņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads zemes vienību platībā 12.5
ha.
6. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Mārtiņi”.
7. Noteikt īpašumam „Meža Mārtiņi” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
8. Noteikt paliekošajam īpašumam „Kalnamārtiņi” Rubenes pagasts 23,4 ha platībā zemes lietošanas mērķi
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.194
Par ceļa servitūta nodibināšanu
________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Civillikuma 1130.-1161.pantiem, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 105. un 106.punktiem un
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 13.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam „Dzenīši”, Dignājas
pagasts Jēkabpils novads, ceļa servitūta teritoriju 0.05 ha platībā, saskaņā ar pielikumu, par labu
nekustamajam īpašumam „Dzejnieki”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads.
2. 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
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pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas).
3. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.195
Par zemes nomu SIA „MIKOR”
(Ābeļu pagasts)
___________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14.punktu, 30.10.2007. Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu un 18.3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Iznomāt SIA „MIKOR”, vienotais reģistrācijas Nr.45403001297, juridiskā adrese Brīvības iela 2,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201, zemes gabalu ar aptuveno platību 0.8 ha zemes vienībā
nekustamajā īpašumā „Dzelzīši”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, līdz 2021.gada 30.septembrim,
saskaņā ar pielikumā pievienoto izkopējumu no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes.
2. Noteikt iznomātā zemes gabala nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus un nodevas.
4. Uzdot juriskonsultei sagatavot Zemes nomas līgumu.
5. Pilnvarot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Zemes nomas līgumu ar SIA „MIKOR”, saskaņā
ar šī lēmuma 1., 2., 3. punktu.
6. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Zemes nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
8. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Lēmums Nr.196
Par nedzīvojamās telpas
īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā nomu
(Zasas pagasts)
__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā to, ka telpas nav apsaimniekotas, izņemot telpu Nr.23, 2013.gada 16.maija Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu 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,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt O.Ģ. nedzīvojamo telpu Nr.24 (zāli) nekustamajā īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas,
Zasas pagastā Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā 5698-005-0138-001, 68.1 kv.m. platībā,
saimnieciskai darbībai personīgām vajadzībām līdz 2013.gada 31.decembrim, saskaņā ar Būves
tehniskās inventarizācijas lietas Nr.190, telpu raksturojumu Pielikums Nr.1 :
Nr.p.k
1.

Telpas nosaukums
Telpa Nr.24
Kopā:

Platība Kv.m.
68.1
68.1

2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 5.00 Ls bez PVN gadā un Nomnieka pienākumu veikt ēkas
uzraudzīšanu un par saviem līdzekļiem sakopt piekrītošo teritoriju.
3. Nomnieks maksā Iznomātājam par elektroenerģiju saskaņā ar elektroenerģijas skaitītāju, pēc Zasas
pagasta pārvaldes piestādīta rēķina.
4. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar O.Ģ..
5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.

Lēmums Nr.197
Par īres tiesību piešķiršanu
(Rubenes pagasts)
________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.198
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
_________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu 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 – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Atļaut J.L., zvejot Daugavā, Jēkabpils novada 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 Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4.
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3. Noteikt, ka J.L. 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.199
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu 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 – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Atļaut I.L. 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,
reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4.
3. Noteikt, ka I.L. 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.200
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu 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
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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 – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Atļaut E.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,
reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4.
3. Noteikt, ka E.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.201
Par A.J. iesnieguma izskatīšanu
_________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Zvejniecības likums” 18.pantu un 19.panta ceturto daļu un
pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

Neapstiprināt A.J. kā pilnvaroto personu zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Jēkabpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā – Bancānu ezerā.

Lēmums Nr.202
Par Dignājas pamatskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu
_________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Saņemts Dignājas pagasta pārvaldes iesniegums par telpu nomas maksas apstiprināšanu.
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.
punkta „b” apakšpunktu; 41.panta 1.daļas 4.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds
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Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Dignājas pamatskolas telpu nomas maksu:
Dignājas pamatskola
Zāle
vasaras sezonā
apkures sezonā

Ls par stundu bez PVN
2,00
4,00

2. Novada pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izglītojošo, sabiedrisko, publisko
un atklāto pasākumu rīkošanai Dignājas pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības atļaut izmantot telpas bez
maksas.
3. Dignājas pagasta pārvalde var noteikt papildus samaksu pie nomas maksas, ja iznomātājs pieprasa
telpu izmantošanai papildus pakalpojumus un aprīkojumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.jūniju.

Lēmums Nr.203
Par Leimaņu pagasta pārvaldes telpu nomas maksas
un maksas pakalpojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
Saņemts Leimaņu pagasta pārvaldes iesniegums par telpu nomas maksas un maksas pakalpojumu
apstiprināšanu.
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu
komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta
„b” apakšpunktu; 41.panta 1.daļas 4.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Leimaņu Tautas nama telpu nomas maksu:
Leimaņu tautas nams
zāle
vasaras sezonā
apkures sezonā
Zāle ar virtuvi
vasaras sezonā
apkures sezonā

Ls par stundu bez PVN
2,00
3,00
2,50
3,50

2. Apstiprināt Leimaņu pagasta pārvaldes pakalpojumu cenas:
Pakalpojuma veids
Elektriķis - santehniķis

Ls par stundu bez PVN
2,50

3. Novada pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izglītojošo, sabiedrisko, publisko
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un atklāto pasākumu rīkošanai Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības atļaut izmantot telpas bez
maksas.
4. Leimaņu pagasta pārvalde var noteikt papildus samaksu pie nomas maksas , ja iznomātājs pieprasa
telpu izmantošanai papildus pakalpojumus un aprīkojumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.jūniju.

Lēmums Nr.204
Par Jēkabpils novada sociālā aprūpes nama „Mežvijas”
maksas pakalpojumu apstiprināšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14. punkta „b” apakšpunktu; 41.panta 1.daļas 4.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Jēkabpils novada sociālā aprūpes namā „Mežvijas”, novada teritorijā deklarētiem
iedzīvotājiem, par sociālās aprūpes pakalpojumiem Ls 1,15 (viens lats 15 santīmi) dienā.
2. Sociālajam dienestam pārskatīt maksas pakalpojuma izcenojumu, ja faktiskie izdevumi palielinās vairāk
par 5%.
3. Atļaut Leimaņu pagasta pārvaldei apmaksāt starpību starp noteikto pakalpojuma maksu un faktiskajiem
izdevumiem.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.jūniju.
Lēmums Nr.205
Par dzīvokli Aldaunes iela 1A-5, Ābeļu pagastā
___________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija 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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei veikt tāmes izstrādi par dzīvokļa Aldaunes iela 1A-5, Ābeļu
pagastā uzturēšanai nepieciešamo remontu (apkure, kanalizācija, elektroinstalācija), sakārtojot dzīvokli
dzīvošanai derīgā stāvoklī.
Lēmums Nr.206
Par mācību literatūras iegādei paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam
_______________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
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Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 16.04.2013. rīkojumu nr.124
„Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam”,
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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirtos līdzekļus Ls 2550 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati) mācību literatūras iegādei sadalīt
sekojoši:
Nr.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

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

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Zasas vidusskola

Skolēnu skaits uz
01.01.2013.
94
28
46
28
73
134

Summa Ls
595.00
177.00
291.00
177.00
462.00
848.00

2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.

Lēmums Nr.207
Par līdzekļu sadali no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gada
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem
________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Finanšu komiteju ierosinājumus un
pamatojoties un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un apstiprināto „Jēkabpils
novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtību” (17.12.2009. sēdes lēmums, protokols Nr.10,
55.§)
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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirtos līdzekļus Ls 28940 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati) sadalīt sekojoši:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iestāde
Novada centralizēti līdzekļi
Ābeļu pagasta pārvalde
Dignājas pagasta pārvalde
Dunavas pagasta pārvalde
Kalna pagasta pārvalde
Leimaņu pagasta pārvalde
Rubenes pagasta pārvalde
Zasas pagasta pārvalde

Summa Ls
8682.00
3109.00
1118.00
4681.00
2762.00
2139.00
3454.00
2995.00

2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.
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Lēmums Nr.208
Par Jēkabpils novada pašvaldības izdevumiem
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
_______________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Finanšu komiteju
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,

ierosinājumus un

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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 1388,45 Administrācijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, plūdu laikā radītajiem
neparedzētiem izdevumiem.
2. Piešķirt Dunavas pagasta pārvaldei Ls 1049 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, plūdu laikā
radītajiem neparedzētiem izdevumiem.
3. Piešķirt Dunavas pagasta pārvaldei Ls 3800 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par iedzīvotājiem
izmaksātajiem vienreizējiem pabalstiem ārkārtas situācijā.
4. Piešķirt Dignājas pagasta pārvaldei Ls 800 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par iedzīvotājiem
izmaksātajiem vienreizējiem pabalstiem ārkārtas situācijā.
5. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.

Lēmums Nr.209
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu plūdos bojāto ceļu remontam
_________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus un
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; Jēkabpils novada pašvaldības ceļu
fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība 5.1.2. punkts, no 17.12.2009.
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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atļaut veikt plūdos bojāto ceļu remonta darbu apmaksu no centralizētajiem līdzekļiem, tai skaitā
nodrošinot 30% pašvaldības līdzfinansējumu, izstrādāto tāmju apjomā.

Lēmums Nr.210
Par A.G. iesniegumu
________________________________________________________
E.Meņķis, A.Vanags, A.Raginska
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu
komiteju ierosinājumus un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu
un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 13.pantu.un pamatojoties uz Jēkabpils novada
saistošajiem noteikumiem konsolidēti „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” IV Daļu
„Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā”,
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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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot ar 26.04.2013. rīkojumu Nr.2-4/13/4 izveidotajai apsekošanas komisijai veikt objekta apsekošanu
un sastādīt apsekošanas aktu.
2. Atļaut Jēkabpils novada sociālajam dienestam izmaksāt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
apsekošanas aktā konstatēto zaudējumu novēršanai, pamatojoties uz Jēkabpils novada saistošajiem
noteikumiem „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” IV Daļu „Vienreizējie pabalsti
ārkārtas situācijā”, pēc apsekošanas akta saņemšanas.

Lēmums Nr.211
Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu
lakrosa izlases spēlētājai Laurai Baltmanei
_________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2013.gada
16.maija Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus piešķirt 250 Ls,
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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājas Lauras
Baltmanes, personas kods 010189-11182, dalības maksai Ls 250 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Naudas līdzekļus pārskaitīt Latvijas Lakrosa Federācijai pēc piestādītā rēķina.

Lēmums Nr.212
Par finansiālu atbalstu
_________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2013.gada
16.maija Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags);
PRET – nav balsis; ATTURAS – 2 balsis (Artūrs Akmens, Ilgvars Prodišķis), Jēkabpils novada dome
NOLEMJ:

Nepiešķirt finansiālo atbalstu dalības maksai.
Lēmums Nr.213
Par 24.01.2013. Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.35 „Par nodokļu atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atcelšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa, A.Raginska
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Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.214
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas amata
jurists - iepirkumu speciālists noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši
novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
(apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16, 9.§) un Jēkabpils
novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils
novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16., 10.§) un atbilstoši novērtēšanas rezultātiem un
2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ar 2013.gada 1.jūniju apstiprināt atbilstoši darbinieka novērtēšanas rezultātiem noteikto
mēnešalgu amatam jurists - iepirkumu speciālists Ls 480 (četri simti astoņdesmit lati).

Lēmums Nr.215
Par Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A atsavināšanu
__________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu
komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”,
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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ekskavatoru EO 3322A, reģistrācijas numurs
T7625LA, marka EO 3322A, rūpnīcas numurs 2161, izlaides gads 1990., reģistrācijas apliecības numurs
A301577, masa: 14000, jauda zirgspēkos 75, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt ekskavatoru EO 3322A sākumcenu (nosacītā cena) LVL 3200.00 (trīs tūkstoši divi simti lati un
00 santīmi).
3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatoru EO 3322A izsoles noteikumus (pielikums).
4. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa

PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.05.2013.
sēdes lēmumu Nr.215 (protokols Nr.6)
Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A
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IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās kustamās
mantas- ekskavatora EO 3322A, turpmāk tekstā - Objekts, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un šiem Noteikumiem.
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. reģistrācijas numurs T7625LA;
2.2. marka EO 3322A;
2.3. rūpnīcas numurs 2161;
2.4. izlaides gads 1990.;
2.5. reģistrācijas apliecības numurs A301577;
2.6. masa: 14000;
2.7. jauda zirgspēkos 75.
3. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
6. 4. Objekta izsoles sākumcena (nosacītā cena) LVL 3200.00 (trīs tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi).
Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā.
5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas līdz 2013.gada 20.jūnijam iesniedz pieteikumu
Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī un iemaksā dalības maksu Ls 10,00
(desmit lati un 00 santīmi), 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., Ls 320.00 (trīs simti divdesmit lati 00 santīmi), ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības,
reģistrācijas Nr. 90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr. LV88 HABA 0551 0341 2516 7.
Izsole notiks 2013. gada 21.jūnijā, plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc
adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.
7. Lai piedalītos Objekta izsolē, izsoles dalībniekam jāiesniedz:
7.1. pieteikums;
7.2. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu:
7.3. Juridiskām personām, arī personālsabiedrībām, pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
7.3.1. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu;
7.3.2. attiecīgās institūcijas lēmums par piedalīšanos izsolē;
7.3.3. Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju (izziņa ir
derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas dienas);
7.3.4. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija).
8. Pieteikumā jānorāda:
8.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums;
8.2. adrese;
8.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē;
8.4. apliecinājums par piekrišanu izsoles noteikumiem.
9. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.
10. Personām, kurām ir parādsaistības pret Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties izsolē.
11. Piereģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles sagatavošanas darba grupa (sekretārs) izsniedz reģistrācijas
apliecību.
12. Izsoles kārtība:
12.1. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieki uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņiem
izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
12.2. Izsole notiek tad, ja uz izsoli ierodas vismaz divi piereģistrētie dalībnieki. Dalībniekam, kurš ir
iemaksājis dalības maksu un nodrošinājumu, bet nav ieradies uz izsoli, tiek atmaksāts
nodrošinājums. Izsoles dalības maksa netiek atmaksāta.
12.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsolāmais objekts tiek pārdots
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par noteikto objekta sākumcenu LVL 3200.00 (trīs
tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi).
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12.4. Ja izsole nenotiek, nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, izsoles komisija izstrādā jaunus
objekta izsoles noteikumus.
13. Izsoles gaita tiek protokolēta.
14. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziņo tā pārdošanas sākumcenu, kā arī
izsoles soli - LVL 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi), par kādu paaugstināms katrs nākamais solījums.
Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā objekta cenu, kuras solis nav mazāks par
izsoles noteikumos noteikto soli. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
15. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto
pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt
mazāks par izsoles soli. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Persona, kura solījusi pēdējo augstāko
cenu uzrāda dalībnieka reģistrācijas numuru un nosolītā cena tiek ierakstīta protokolā.
16. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā norādītās
cenas atbilstību nosolītajai cenai.
17.Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
18. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā nedēļas 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 dalības maksa
netiek atmaksāta.
19. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles
rezultātus un Jēkabpils novada pašvaldība slēdz Objekta Pirkuma līgumu.
20. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis šo noteikumu 18.punktu, izsole tiek paziņota par nenotikušu. Dalības
maksa un nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāta.
21. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis izsolīto objektu, nedēļas laikā tiek atmaksāts nodrošinājums.
22. Pēc izsoles, izsoles komisija apstiprina dokumentus par notikušo izsoli un paziņo par tās rezultātiem.
23. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada domes izsoles komisija, kas apstiprināta ar
2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 69.§).
24.Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem pieņemt lēmumu ir tiesības izsoles komisijai.
25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Lēmums Nr.216
Par Saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, 2013.gada 16.maija 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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.5/2013 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.2/2013 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 2 831 221 saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos Ls 3 117 609 saskaņā ar
pielikumu Nr.2
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3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 286 388 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada grozījumus
saskaņā ar pielikumu Nr.4
Lēmums Nr.217
Par Saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.3/2013 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
_____________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, 2013.gada 16.maija 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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.6/2013 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.3/2013 par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam ieņēmumos Ls 145 192, saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam izdevumos Ls 195 714, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 50 522 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gada
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5.

Lēmums Nr.218
Par noteikumu „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” apstiprināšanu
________________________________________________________
E.Meņķis, I.Tumanova
Likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturtā daļa noteic, ka par pašvaldības domes priekšsēdētāja,
domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām
kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Līdz ar to nepieciešams apstiprināt kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 2013.gada 16.maija 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,
Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada domes noteikumus „Kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu
zīmēm” (pielikumā – noteikumu teksts).
PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.05.2013.
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sēdes lēmumu Nr.218 (protokols Nr.6)

Jēkabpils novada domes
2013.gada 23.maija noteikumi
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šī kārtība nosaka kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, balsojot par
pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pagasta pārvaldes
vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām.
2. Kārtība ir Jēkabpils novada domes (turpmāk - dome) pieņemts iekšējs normatīvais akts.
3. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pagasta
pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram
amatam izvirzītajiem kandidātiem.
4. Balsu skaitīšanu organizē domes katrā konkrētajā gadījumā ievēlēta balsu skaitīšanas komisija,
kas sastāv:
4.1. no 3 (trijiem) vēlēšanu komisijas locekļiem, ievēlot pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes
priekšsēdētāja vietnieku;
4.2. no 3 (trijiem) domes deputātiem, ievēlot izpilddirektoru un pagasta pārvaldes vadītāju.
5. Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaita tiek atspoguļota balsošanas gaitas protokolā.
II. Vēlēšanu zīme
6. Vēlēšanu zīmes formāts - A5.
7. Vēlēšanu zīmes obligātās sastāvdaļas:
7.1. domes vēlēšanu zīmes numurs;
7.2. datums un vieta;
7.3. Jēkabpils novada domes deputāta vārds un uzvārds;
7.4. amats, par kuru notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm;
7.5. vieta amata kandidāta vārdam un uzvārdam;
7.6. atzīmes „par”, „pret” un „atturas” izdarīšanas lauks pretim katram amata kandidāta vārdam un
uzvārdam;
7.7. norāde, kā vēlēšanu zīmē izdarāma atzīme par kandidātu;
7.8. paskaidrojums par zīmes aizpildīšanas kārtību;
7.9. pašvaldības zīmoga vieta;
7.10. domes deputāta paraksts.
8. Dome apstiprina vēlēšanu zīmes paraugu (pielikumā – Vēlēšanu zīmes paraugs).
9. Vēlēšanu zīmē amatam izvirzīto kandidātu vārdi un uzvārdi tiek ierakstīti pieteikšanas secībā.
III. Vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība
10. Deputāts pretī amata kandidāta vārdam, uzvārdam izdara atzīmi „+” kolonnā „par”, ja atbalsta
minēto amata kandidātu vai kolonnā „pret”, ja neatbalsta minēto amata kandidātu, vai kolonnā „atturas”, ja
nav pārliecināts par minēto amata kandidātu.
11. Deputātam vēlēšanu zīmē ir jāizdara attiecībā pret katru pieteikto amata kandidātu tikai viena
atzīme kolonnā „par”, „pret” vai „atturas”.
12. Vēlēšanu zīmē atzīme „par” drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pret vienu no pieteiktajiem amata
kandidātiem.
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13. Pēc vēlēšanu zīmes aizpildīšanas domes deputāta vēlēšanu zīme jāparaksta.
IV. Balsošanas kārtība
14. Pēc amatam izvirzīto kandidātu pieteikšanas tiek izsludināts pārtraukums vēlēšanu zīmju
sagatavošanai atbilstoši apstiprinātajam paraugam.
15. Vēlēšanu zīmes sagatavo balsu skaitīšanas komisija.
16. Pēc vēlēšanu zīmju sagatavošanas, katram deputātam balsošanai tiek izsniegta sagatavotā un
apzīmogotā vēlēšanu zīme, kurā ir ierakstīts domes deputāta vārds un uzvārds. Par vēlēšanu zīmes
saņemšanu deputāts parakstās balsošanas gaitas protokolā.
17. Vēlēšanu zīme tiek apzīmogota ar pašvaldības zīmogu.
18. Līdz balsojuma izdarīšanai deputātam ir tiesības apmainīt saņemto vēlēšanu zīmi pret jaunu
vēlēšanu zīmi, ja zīme ir sabojāta, par ko tiek izdarīta atzīme balsošanas gaitas protokolā. Par atkārtotas
vēlēšanu zīmes saņemšanas domes deputāts atkārtoti parakstās balsošanas gaitas protokolā. Sabojātā
vēlēšanu zīme nekavējoties anulējama, nogriežot tās labo augšējo stūri un novietojama atsevišķi.
19. Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāts ir nodevis parakstītu vēlēšanu zīmi balsu
skaitīšanas komisijai.
20. Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu.
21. Ja uz vienu un to pašu amata vietu piedalās divi vai vairāki amata kandidāti un neviens no viņiem
nav guvis vairāk par pusi nepieciešamo balsu, ar domes lēmumu tiek pasludināts domes sēdes pārtraukums..
Pēc domes sēdes pārtraukuma beigām domes sēde tiek turpināta, rīkojot otro vēlēšanu kārtu, kurā balso par
tiem diviem kandidātiem, kuri ieguvuši visvairāk balsu vai arī vairākiem kandidātiem, ja tie ieguvuši
vienādu balsu skaitu.
22. Ja otrajā vēlēšanu kārtā kandidāti nav ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā
amatā, ar domes lēmumu tiek pasludināts domes sēdes pārtraukums. Pēc domes sēdes pārtraukuma beigām
domes sēde tiek turpināta, rīkojot trešo vēlēšanu kārtu, kurā balso par kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis
vairāk balsu. Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu,
dome pieņem lēmumu par turpmāku rīcību.
V. Balsu skaitīšanas kārtība
23. Pēc balsošanas pabeigšanas, balsu skaitīšanas komisija, saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro
derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs.
24. Vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, ja:
24.1. vēlēšanu zīme nav apzīmogota;
24.2. vēlēšanu zīme nav salasāma vai vēlēšanu zīmē izdarītās atzīmes nav salasāmas;
24.3. vēlēšanu zīme ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāja griba;
24.4. ja nav ievērota vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība (III.sadaļa).
25. Balsu skaitīšanu turpina tikai ar derīgajām vēlēšanu zīmēm.
26. Atbilstoši derīgajām vēlēšanu zīmēm, tiek skaitīts par katru amata kandidātu saņemto balsu
skaits.
27. Balsojuma rezultāts tiek ierakstīts balsošanas gaitas protokolā.
28. Balsošanas gaitas protokolā tiek ierakstīts katra deputāta balsojums.
29. Balsošanas gaitas protokols ir publiski pieejams.
30. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, balsu
skaitīšanas komisija paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra deputāta balsojumu.

Pielikums
Jēkabpils novada domes
23.05.2013. sēdē apstiprinātajai
Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm
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JĒKABPILS NOVADA DOME
VĒLĒŠANU ZĪME
Nr. xx
Datums: _______________
Domes deputāts:

Vieta: Jēkabpils

Vārds, Uzvārds
Balsošana par Jēkabpils novada domes

___________________ amatam izvirzītajiem kandidātiem
PAR

PRET

ATTURAS

Vārds, Uzvārds

Vārds, Uzvārds

Vārds, Uzvārds

Domes deputāta paraksts _______________________
! Vēlēšanu zīmē attiecībā uz katru amata kandidātu jāizdara
atzīme + kolonnā „PAR”, ja atbalstāt konkrēto amata kandidātu,
vai kolonnā „PRET”, ja neatbalstāt konkrēto amata kandidātu,
vai kolonnā „ATTURAS”, ja nav pārliecināts par minēto
amata kandidātu.

z.v.

! Vēlēšanu zīmē atzīme „PAR” drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pret
vienu no pieteiktajiem amata kandidātiem.
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