JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2013.gada 28.jūnijā

Nr.1-1/8

Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēde atklāta plkst.11:05
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža
Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins,
Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars
Vanags.
Sēdē nepiedalās: deputāti: Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Ieva Jātniece – attaisnotu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova,
darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne, vecākā zemes lietu speciāliste
Ingrīda Feldmane, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Aija Raginska, galvenā grāmatvede Biruta
Vaivode, teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva, pagastu
pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Andris Baltaruņķis, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš,
laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa.

ZIŅOJUMI:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums:
• Projekta „Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa pašvaldības
administratīvās kapacitātes paaugstināšanai (Learning from Nordic countries – best practices and
experience sharing to raise administrative capacity of municipality) PA-GRO-2 – Averojas pieredzes
prezentācija (J.Subatiņš, G.Dimitrijeva)

Apstiprinātā darba kārtība:
Nr.p.k. Lēmuma Lēmuma nosaukums
numurs
222
Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo redakciju
1.
223
Par pārskata „Pārskats par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. 2.
2018.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā” apstiprināšanu
224
Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
3.
225
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Prūsāni”, Dunavas pagasts
4.
226
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Rauši”, Dunavas pagasts
5.
227
Par 2012.gada Publisko pārskatu
6.
228
Par īres tiesību piešķiršanu
7.
229
Par ceļa servitūta nodibināšanu
8.
230
Par pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 10.41 ha platībā, Ābeļu
9.
pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību apstiprināšanu
231
Par nekustamā īpašuma „Vizāni, Zasas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un
10.
nosacītās cenas apstiprināšanu
232
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
11.
1

12.
13.
14.

233
234
235

15.

236

16.

237

17.
18.
19.

238
239
240

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Zasas pagasts)
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par valsts nodevas atvieglojuma par paraksta īstuma apliecināšanu Jēkabpils novada
bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmes 68.pantā
Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas politiski represēto Apvienība” politiski
represēto personu salidojumam Ikšķilē
Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas pamatskolas fasādes daļas remontam no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem
Par Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A atsavināšanu
Par sporta kluba „Slīterāni” iesniegumu
Par dalībnieku apstiprināšanu Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā un biedru
sapulcē 9.augustā

Lēmums Nr.222
Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo redakciju
__________________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1. daļu un Ministru kabineta
2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 87., 92.1., 93. un 96.punktu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo redakciju un
iepazīstināt ar to sabiedrību.
2. Nodrošināt Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas
publiskošanu, ievietot to pašvaldības tīmekļa vietnē.
3. Publicēt paziņojumu par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās
redakcijas apstiprināšanu vietējā laikrakstā „Brīvā Daugava” un Jēkabpils novada mājas lapā internetā
http://www.jekabpilsnovads.lv/.
4. Noteikt termiņu, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar Jēkabpils novada teritorijas plānojuma
2013. – 2025. gadam galīgo redakciju no 2013.gada 4.jūlija līdz 2013.gada 25.jūlijam.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste
Dzidra Nartiša.
Lēmums Nr.223
Par pārskata „Pārskats par Jēkabpils novada attīstības programmas
2012. - 2018.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā” apstiprināšanu
______________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz likums „Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
pienākums ir izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt
teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī
apstiprināto ikgadējā pārskata izstrādes kārtību par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. 2018.gadam īstenošanu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un
izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT pārskatu „Pārskats par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam
ieviešanas gaitu 2012.gadā” (pielikumā).
2. PUBLICĒT pārskatu Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv

Lēmums Nr.224
Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Attīstības plānošanas
sistēmas likums” 10.pantu, Jēkabpils novada domes 13.04.2013. lēmumu Nr.155 „Par Jēkabpils novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.5), tika izstrādāta Jēkabpils
novada ilgtspējīga attīstības stratēģijas 2014. –2030. gadam 1.redakcija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1panta otrās daļas 2.punktu, 25.08.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu un
ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Nodot publiskai apspriešanai Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 4.jūlija līdz 2013.gada 1.augustam.
3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.
redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus:
Jēkabpils novada pašvaldībā (Rīgas iela 150a, Jēkabpils), Ābeļu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Ābeļu
pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212), Dignājas pagasta pārvaldē (Kamenes”, Dignājas pagasts, Jēkabpils
novads, LV-5215), Dunavas pagasta pārvaldē („Kastaņi” 7, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216),
Leimaņi pagasta pārvaldē (Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223), Kalna pagasta pārvaldē
(Kalnaciems „Atvari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220), Rubenes pagasta pārvaldē (Rubeņi,
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229), Zasas pagasta pārvaldē (Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads, LV-5239), pašvaldības darba laikā. Ar materiāliem var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības
mājas lapā www.jēkabpilsnovads.lv
4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt 2013.gada 15.;16.;17. jūlijā sekojoši:
15.07.2013. plkst.11:00 Ābeļu pagasta pārvalde;
15.07.2013. plkst.14:00 Dignājas pagasta pārvalde;
16.07.2013. plkst.9:00 Dunavas pagasta pārvalde;
16.07.2013. plkst.12:00 Rubenes pagasta pārvalde;
16.07.2013. plkst.15:00 Kalna pagasta pārvalde;
17.07.2013. plkst.9:00 Zasas pagasta pārvalde;
17.07.2013. plkst.12:00 Leimaņu pagasta pārvalde.
5. Publicēt paziņojumu par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publisko
apspriešanu laikrakstā „Brīvā Daugava” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv
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6. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste
Dzidra Nartiša.
Lēmums Nr.225
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Prūsāni”, Dunavas pagasts
__________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. Punktu
un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Prūsāni”, Dunavas pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar SIA „Sēlijas mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Prūsāni”, Dunavas pagasts, piešķirot nosaukumu „Dūmiņi”, zemes
gabalu 3.24 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), zemes gabalu 2,0 ha platībā un zemes gabalu 0,4
ha platībā.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Dūmiņi”, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu - 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Zemes gabals 10,04 ha platībā ( Nr.1 zemes ierīcības projektā) un 2.0 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības
projektā) paliek īpašuma „Prūsāni” sastāvā.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Prūsāni”, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.226
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Rauši”, Dunavas pagasts
_________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu
un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rauši”, Dunavas pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar zemes ierīkotāja Sergeja Kovaļova (sertifikāta Nr.BA-230) izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rauši”, Dunavas pagasts, piešķirot nosaukumu „Dzeda mežs”, zemes
gabalu 6.0 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) un zemes vienību 3,8 ha platībā;
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3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Dzeda mežs”, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu - 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Zemes gabals 2.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Rauši” sastāvā.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 2.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā);
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.227
Par 2012.gada Publisko pārskatu
________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 2.punktu, 72.pantu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem nr.413 „Noteikumi par publiskajiem pārskatiem”, „Likums par
budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2012.gadu (pārskats pielikumā).
2. Lietvedības nodaļai Publisko pārskatu par 2012.gadu līdz 1.augustam:
2.1. publicēt pašvaldības mājaslapā,
2.2. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā,
2.3. nosūtīt pagastu pārvaldēm, bibliotēkām.

Lēmums Nr.228
Par īres tiesību piešķiršanu
_________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.229
Par ceļa servitūta nodibināšanu
________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
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 un ņemot vērā
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
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1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam „Mieži”, Dignājas pagasts
Jēkabpils novads, ceļa servitūta teritoriju 0.15 ha platībā, par labu nekustamajam īpašumam „Grāvmaļi”,
Dignājas pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.230
Par pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes
10.41 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 13.06.2013. izsoles protokolu
Nr.6 un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ozolaine”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils
novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabala daļas 10.41 ha platībā nomas tiesības uz 10
(desmit) gadiem P.S. deklarētā dzīvesvieta Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads.
2. Apstiprināt zemes gabala daļas 10.41 ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nomas maksu 30.0%
(trīsdesmit procenti) no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei noslēgt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ozolaine”
Ābeļu pagastā, lauksaimniecībā izmantojamā zemes gabala daļas 10.41 ha platībā, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar P.S. dzīvesvieta Ābeļu pagasts, Jēkabpils
novads.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.231
Par nekustamā īpašuma „Vizāni, Zasa, Zasas pagastā Jēkabpils novadā
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
_________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
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” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības,
Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1.
2.

Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Vizāni”, Zasa, Zasas pagastā Jēkabpils
novadā, Zasas pagasts, par brīvu cenu.
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vizāni”, Zasa, Zasas pagastā Jēkabpils
novadā, nosacīto cenu LVL 7244.99 (septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri lati 39 santīmi).

Lēmums Nr.232
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
__________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 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. §) un ņemot vērā Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 1.53 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Mainīt zemes vienībām Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0702 trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0701 vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.233
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
(Zasas pagasts)
__________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21 daļu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību 3.66 ha.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
zemes vienībai 3.66 ha.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.234
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
_________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
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 un ņemot vērā Jēkabpils novada
domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Atļaut V.K. 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 Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4.
3. Noteikt, ka V.K. 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.235
Par valsts nodevas atvieglojuma par paraksta īstuma apliecināšanu
Jēkabpils novada bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmes 68.pantā
______________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 61.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesa savā
darbības teritorijā apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz
dokumentiem, 79.pirmās daļas 6.punktu, kas paredz, ka valsts nodeva par paraksta īstuma apliecināšanu ir
Ls 2,00, 79.panta otro daļu , kas nosaka , ka pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu
atvieglojumus, kā arī, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību likumdošanas iniciatīvas jomā un ņemot vērā
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
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Piemērot valsts nodevas atvieglojumus 50% apmērā Jēkabpils novada iedzīvotājiem par paraksta
īstuma apliecināšanu Jēkabpils novada Bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmes
68.pantā, kas paredz, ka iniciatīva rosināt tautas nobalsošanu par izmaiņām ES dalības nosacījumos ir arī
tautai.

Lēmums Nr.236
Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „ Latvijas politiski represēto Apvienība”
politiski represēto personu salidojumam Ikšķilē
__________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu „Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un
izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Latvijas politiski represēto Apvienība” Ls 50,00 (piecdesmit lati) no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
2. Līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina.
Lēmums Nr.237
Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas pamatskolas fasādes daļas remontam
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
____________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu „Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un
izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
Piešķirt Ls 2170,- (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit lati 00 santīmi) Administrācijai no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Dunavas pamatskolas fasādes remontam.

Lēmums Nr.238
Par Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A atsavināšanu
____________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības,
Sociālo un izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ekskavatoru EO 3322A pārdodot par brīvu cenu.
2. Noteikt ekskavatora EO 3322A pārdošanas cenu (brīvo cenu) LVL 2265.00 (divi tūkstoši divi simti
sešdesmit pieci lati un 00 santīmi).
3. Atsavināšanu veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa.

Lēmums Nr.239
Par sporta kluba „Slīterāni „ iesniegumu
______________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu „Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un
izglītības jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Armands
Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss (Andis Bikaunieks), Jēkabpils
novada NOLEMJ:
1.Piešķirt Ls 326,63 sporta klubam „Slīterāni no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,
neatliekamās palīdzības brigādes finansēšanai LAMSF kausa izcīņā motokrosā, kas norisinājās 22.junijā
mototrasē „Slīterāni”.
2. Finanšu un ekonomikas nodaļai līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina.

Lēmums Nr.240
Par dalībnieku apstiprināšanu Latvijas Pašvaldību savienības
24.kongresā un biedru sapulcē 9.augustā
________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un izglītības jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada NOLEMJ:
1. Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Menķis pārstāv pašvaldību kongresā un biedru
sapulcē.
2. Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt dalības maksu LPS Ls 25.00 (divdesmit pieci lati 00
santīmi).
Nākamās komiteju sēdes notiks 2013.gada 18.jūlijā.
Nākamā domes sēde notiks 2013.gada 25.jūlijā.
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