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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDE 
 

Jēkabpilī  
2013.gada 25.jūlijā Nr.9 
 
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst. 11:00 
Sēdi vada –  Edvīns Meņķis 
Protokolē –  Ilze Kalniņa 
 
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags. 
Nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ - Edmunds Erdlāns, Modris Pavārs  
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki: Dz.Nartiša, 
R.Mazulāne, I.Feldmane I.Tumanova, E.Ūbele 
pagastu pārvalžu vadītāji un p.i.: J.Turlais, J.Raubiška, A.Baltaruņķis, M.Cankale, J.Krūmiņš, R.Gremze. 
Laiksraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste Ilze Kalniņa. 
 
 
Apstiprinātā darba kārtība: 

1.  241 Par zemes ierīcības projekta „Klāviņi”, Dignājas pagasts apstiprināšanu 
2.  242 Par zemes ierīcības projekta „Ziedi”, Kalna pagasts apstiprināšanu 
3.  243 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aptieka - 5, Rubeņi, Rubenes pagastā, Jēkabpils 

novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
4.  244 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Ābeļu pagastā) 
5.  245 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Kalna pagastā) 
6.  246 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Rubenes pagastā) 

7.  247 Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Kalna pagasts) 

8.  248 Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (Rubenes pagasts) 
9.  249 Par dzīvokļa Aldaunes ielā 1A-5, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu 

- vienkāršoto renovāciju 
10.  250 Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
11.  251 Par īres tiesību piešķiršanu (Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads) 
12.  252 Par īres tiesību piešķiršanu (Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads) 
13.  253 Par apkures katlu nodošanu lietošanā SIA „Sēldedze” 
14.  254 Par videi degradējošu ēku nojaukšanu (Kalna, Leimaņu pagastā) 
15.  255 Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldības un RZF (rezerves zemes 

fondā) ieskaitītajos nekustamajos īpašumos Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā 
16.  256 Par Jēkabpils novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka  

apstiprināšanu kapitālsabiedrībās 
17.  257 Par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas darbību 
18.  258 Par administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 
19.  259 Par izsoles komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu  
20.  260 Par apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 
21.  261 Par Iepirkuma komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 
22.  262 Par Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas 

izveidošanu un locekļu ievēlēšanu  
23.  263 Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 
24.  264 Par brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem no 01.09.2013. 
25.  265 Par līdzekļu piešķiršanu novada skolotāju dienas pasākumam 
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26.  266 Par atļauju izmantot papildus līdzekļus Jēkabpils novada Zasas pagasta Zasas 
vidusskolas cokolstāva remontam 

27.  267 Par pārstāvja apstiprināšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē 
28.  268 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
29.  269 Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā 
30.  270 Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu 
31.  271 Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) 
32.  272 Par nekustamā īpašuma Dzenīši, Dignājas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu (Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 
 

 

Lēmums Nr.241 

Par zemes ierīcības projekta „Klāviņi”,  

Dignājas pagasts apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. Punktu un ņemot 
vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Klāviņi”, Dignājas pagasts, zemes vienības 
sadalīšanai saskaņā ar SIA „Sēlijas mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Klāviņi”, Dignājas pagasts, piešķirot nosaukumu „Jaunklāviņi”, zemes 
gabalu 12.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā). 
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaunklāviņi”, Dignājas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
4. Zemes gabals 12.3 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Klāviņi” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Klāviņi”, Dignājas 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.242 

Par zemes ierīcības projekta „Ziedi”,  

Kalna pagasts, apstiprināšanu  
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, 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 Finanšu komitejas ierosinājumus, 
  
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ziedi”, Kalna pagasts, kadastra 
Nr.56660040027, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.56660040027 sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL 
Dati” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziedi”, Kalna pagasts, piešķirot nosaukumu „Trīs Trīs”, zemes gabalu 
15.09 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā); 
2. Noteikt nekustamajam īpašumam „Trīs Trīs”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
3. Zemes gabals 7.11 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Ziedi” sastāvā. 
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 7.11 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā); 
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Lēmums Nr.243 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aptieka - 5, Rubeņi, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ņemot vērā to, ka dzīvoklis 
Aptieka - 5, Rubeņi, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā ir Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes 
bilancē un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Aptieka - 5, Rubeņi, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, 
zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darba 
aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste R.Mazulāne. 
 

 

Lēmums Nr.244 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  
(Ābeļu pagastā) 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, 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 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 komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56480040081 Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
0.1608 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0701 - vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 
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2. Mainīt zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56480040083 Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
0.2174 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 - individuālo dzīvojamo 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.245 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  
(Kalna pagastā) 

_____________________________________________________________________ 
E.Meņķis, 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 komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 1.70 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. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.246 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  
(Rubenes pagastā) 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis,  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 komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt zemes vienībai Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 0.0867 ha platībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz īpašuma 
lietošanas mērķi 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, 
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
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Lēmums Nr.247 

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

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 4; 4.1 daļu; 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.punktu un Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apbūvētais zemes gabals - 4.3344 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība zemes vienībai - 4.3344 ha. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

 

Lēmums Nr.248 

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

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 4; 4.1daļu, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 9.panta 1.punktu un Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apbūvētais zemes gabals – 0.88 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība - zemes vienībai – 0.88 ha. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

Lēmums Nr.249 

Par dzīvokļa Aldaunes ielā 1A-5, Brodos, 

 Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu - vienkāršoto renovāciju 
____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis 
Kokins, Armands Ķiploks, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, 

ATTURAS – 3 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei veikt trīsistabu dzīvokļa Aldaunes ielā 1A-5, Brodos, Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā pārplānošanu- vienkāršoto renovāciju saskaņā ar sertificēta arhitekta Ineses Savinas, 
arhitekta prakses sertifikāts Nr.10-0409, izstrādāto tehnisko projektu un Jēkabpils novada pašvaldības 
būvinženiera S.Dimanta izstrādāto Lokālo tāmi. 
2. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei veikt dzīvokļa pārplānošanu - vienkāršoto renovāciju no esošajiem 
2013.gada budžeta līdzekļiem un iztrūkstošos līdzekļus plānot 2014.gada budžetā.  
 

 
 

Lēmums Nr.250 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

Lēmums Nr.251 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 
 

Lēmums Nr.252 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 
 

Lēmums Nr.253 

Par apkures katlu nodošanu lietošanā SIA „Sēldedze” 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un ņemot vērā Jēkabpils novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis 
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), 

PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Nodot lietošanā SIA „Sēldedze”, reģistrācijas Nr.540300725, juridiskā adrese Jēkabpils novads, 
Ābeļu pagasta „Cielavas”, LV-5212, kuras vārdā rīkojas tās direktors A.Cielavs, Jēkabpils novada 
pašvaldības bilancē esošo: 
1.1. apkures katlu KVS-45 450 kwh, izlaides gads 2005. ar bilances vērtību LVL 1300.00 (viens tūkstotis 
trīs simti lati un 00 santīmi) lietošanā,  
1.2. apkures katlu KVS-40 200 kwh, izlaides gads 2001. ar bilances vērtību LVL 700.00 (septiņi simti 
lati un 00 santīmi) rezerves daļām, 
uz laiku, kamēr SIA „Sēldedze” veic administratīvās ēkas Bebru ielā 108, Jēkabpils nodrošināšanu ar 
siltumapgādi, nodrošinot bez maksas piegādāt siltumenerģiju Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajām 
telpām Nr. 1 - 36.6 kv.m. un Nr.2 - 44.2 kv.m. (kopējā apkurināmā platība 80,8 kv.m.) otrajā stāvā, 
administratīvajā ēkā Bebru ielā 108, Jēkabpils, (noteiktais apkures tarifs minētajām telpām 0.74 Ls/kv.m. 
bez PVN) uz visu apkures katlu lietošanas laiku, kas ir līdzvērtīgs apkures katla nomas maksai. 
2. Apstiprināt pielikumā pievienoto Vienošanās līgumu. 
 

 
Lēmums Nr.254 

Par videi degradējošu ēku nojaukšanu (Kalna, Leimaņu pagastā) 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 2.punktu, 2013.gada 
17.jūlija apsekošanas aktu Nr.21 un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut nojaukt vidi degradējošas ēkas/būves, kas atrodas Kalna pagastā un Leimaņu pagastā, 
neveicot ēku novērtējumu. 
2. Atļaut slēgt vienošanās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam ar firmu, kas apņemas veikt 
ēku/būvju nojaukšanu un kārtot visus ar nojaukšanu saistītos saskaņojumus un dokumentus, par atlīdzību 
saņemot ēku/būvju nojaukšanas rezultātā iegūtos materiālus. 
3. Pēc ēku/būvju nojaukšanas izslēgt tās no pašvaldības bilances un no Valsts zemes dienesta Kadastra 
reģistra. 
4. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt atbalstošus pasākumus 
saistībā ar ēku/būvju demontāžu, kas atrodas uz Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošas zemes. 
5. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļu, 
Kalna pagasta pārvaldes vadītāju un Leimaņu pagastu pārvaldes vadītāju 
 

 

Lēmums Nr.255 

Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldības 

un RZF (rezerves zemes fondā) ieskaitītajos nekustamajos īpašumos  

Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR likumu „Medību likums” un 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.113 „Medību noteikumi” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars 
Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Armands Ķiploks), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Dunavas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar biedrību „Dunavas mednieku 
kolektīvs” par nekustamo īpašumu nodošanu medību tiesību izmantošanai Dunavas pagastā. 
2. Atļaut Dunavas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 3 gadiem ar biedrību „Dunavas mednieku 
kolektīvs” par RZF (Rezerves zemes fondā) ieskaitīto nekustamo īpašumu nodošanu medību tiesību 
izmantošanai Dunavas pagastā. 
 

Lēmums Nr.256 

Par Jēkabpils novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka  

apstiprināšanu kapitālsabiedrībās 
____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos, 62.punkta 2.daļas Domes priekšsēdētājs: 11.punkts veic citus pienākumus, kas 
paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. Likumu 
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.pants. Pašvaldība kā kapitāla daļu 
turētājs (1) Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja 
lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis), (2) 
Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību 
nodošanu tās pašvaldības domes struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta pašvaldībai piederošo kapitāla 
daļu pārvaldīšana. (5) Pašvaldības domes priekšsēdētājs no pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbinieku 
vidus un šā panta otrajā daļā minētās pašvaldības struktūrvienības vadītājs no savas struktūrvienības 
darbinieku vidus ieceļ personu (turpmāk — atbildīgais darbinieks), kas sniedz viņam nepieciešamās ziņas un 
sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas publiski privātajā 
kapitālsabiedrībā vai privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus 
pašvaldības kapitālsabiedrībā. (6) Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam 
darbiniekam, izņemot gadījumus, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks pienākumus 
pilda savu amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem attiecīgajam amatam 
noteiktās mēnešalgas ietvaros, nosaka pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks nedrīkst saņemt atlīdzību par jebkādiem tiesiskiem darījumiem, 
kas noslēgti ar attiecīgo kapitālsabiedrību. 
11.panta (1) daļas Pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir: 1)punktu pašvaldība, kurai pieder 
šīs kapitāla daļas;  
Ministru kabineta noteikumi Nr.311 Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16, 55.§) „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu 
turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.punkts Mēnešalgu pašvaldības kapitāla daļu turētāja 
pārstāvim nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvi par 
viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē. 13.pants Mēnešalgu pašvaldības atbildīgajam 
darbiniekam nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Atbildīgo darbinieku par viņa 
pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē. 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Edvīns Meņķis nepiedalās balsojumā, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns Menķis) par Jēkabpils 
novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģ.Nr.55403015551) ar 
2013.gada 20.jūniju. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns Menķis) par Jēkabpils 
novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģ.Nr.45403003245) ar 
2013.gada 20.jūniju. 
3. Apstiprināt par pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībā SIA „Zasas aptieka” (reģ.Nr.55403005341) 
kapitāla daļu turētāja pārstāvi Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns Menķis) 
ar 2013.gada 20.jūniju. 
4. Apstiprināt par pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībā SIA „Rubenes aptieka” (reģ.Nr.45403005388) 
kapitāla daļu turētāja pārstāvi Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns Menķis)  
ar 2013.gada 20.jūniju. 
5. Apstiprināt par pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībā SIA „Rubenītis” (reģ.Nr.45403015761) kapitāla 
daļu turētāja pārstāvi Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns Menķis) ar 
2013.gada 20.jūniju. 
6. Apstiprināt par atbildīgo darbinieku Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Subatiņu 
kapiltālsabiedrībā: SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģ.Nr.55403015551), SIA „Jēkabpils autobusu parks” 
(reģ.Nr.45403003245), SIA „Zasas aptieka” (reģ.Nr.55403005341), SIA „Rubenes aptieka” 
(reģ.Nr.45403005388), SIA „Rubenītis” (reģ.Nr.45403015761). 
7.  Noteikt, ka pašvaldībai 100% piederošajās kapitālsabiedrībās kapitāldaļu turētāja pārstāvis un atbildīgais 
darbinieks atlīdzību nesaņem. 
 

Lēmums Nr.257 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  

novērtēšanas komisijas darbību 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.punkts nosaka, ka atsavināšanai paredzētā 
pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 8.panta 2.punktu, Latvijas 
Republikas „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 44.panta 4.punktu un Jēkabpils novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Izbeigt ar 26.08.2010. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 48.§) izveidotās pašvaldības nekustamā 
īpašuma novērtēšanas komisijas darbību. 
 

 

Lēmums Nr.258 
Par administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 2009.gada 9.jūlija Saistošie 
noteikumi Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”  un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
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atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ievēlēt administratīvo komisiju 6 locekļu sastāvā: Sandra Vecumniece, Aļona Semeiko, Ingrīda Irbe, Rita 
Baltarunķe, Anita Lemaka, Gints Audzītis. 
3. Lietvedības nodaļai ievietot informāciju pašvaldības mājas lapā.  
4. Domes priekšsēdētājam organizēt administratīvās komisijas pirmo sēdi.  

 

Lēmums Nr.259 

Par izsoles komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu  un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot  pastāvīgu Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā.  
2. Ievēlēt izsoles komisijas sastāvā: Rasma Mazulāne, Dzidra Nartiša, Biruta Vaivode, Modris Pavārs, 
Andis Bikaunieks. 
3. Lietvedības nodaļai ievietot informāciju pašvaldības mājas lapā. 
4. Domes priekšsēdētājam organizēt izsoles komisijas pirmo sēdi.  
 

Lēmums Nr.260 

Par apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Pamatojoties uz  likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, 15.10.2009. domes sēdē 
apstiprinātais nolikums (Protokols Nr.8, 25.§) un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
  
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Jēkabpils novada apbalvojumu piešķiršanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā. 
2. Ievēlēt Jēkabpils novada apbalvojumu piešķiršanas komisiju sekojošā sastāvā:  
Komisijas priekšsēdētājs ir Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs. 
Edvīns Menķis, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Modris Pavārs, Jānis Subatiņš. 
3. Lietvedības nodaļai ievietot pašvaldības mājas lapā.  
 
 
 

Lēmums Nr.261 

Par Iepirkuma komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 
_____________________________________________________________________________ 
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E.Meņķis 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu, Publisko iepirkumu likuma 22. 
pantu un 2009.gada 9.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”, Jēkabpils 
novada domes Iepirkuma komisijas nolikumu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Iepirkuma komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā. 
2. Ievēlēt Iepirkuma komisiju sekojošā sastāvā: Maruta Cankale, Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Uldis 
Auzāns, Jānis Subatiņš.  
3. Lietvedības nodaļai ievietot informāciju pašvaldības mājas lapā. 
4.   Domes priekšsēdētājam organizēt iepirkuma komisijas pirmo sēdi.  
 

 

Lēmums Nr.262 

Par Interešu izglītības programmu un sporta skolas mērķdotāciju sadalīšanas komisija 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 61. pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu 
izglītības programmu finansēšanas kārtība” un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisiju 3 (trīs) locekļu 
sastāvā. 
2. Ievēlēt Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisiju sekojošā 
sastāvā: Ludmila Bērziņa, Biruta Vaivode, Aivis Kokins. 
3. Lietvedības nodaļai ievietot informāciju pašvaldības mājas lapā. 
 

 

Lēmums Nr.263 
Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 5.panta pirmā daļa 
paredz, ka novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas. 
Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu, kas var būt no 7 līdz 15 locekļiem, nosaka attiecīgā dome. 
Likuma 9. pants nosaka, ka „Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā 
dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, bet novada 

dome to izliek redzama vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām.” 

 
Ņemot vēra iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 1. panta 
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pirmo dalu, 5. panta pirmo daļu, 9.pantu un  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Jēkabpils novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā. 
2. Noteikt Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu – līdz 2013.gada 
9.augustam plkst.12.00. 
3. Uzdot Lietvedības nodaļai paziņojumu (pielikuma) par vēlēšanu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas 
termiņu izlikt Jēkabpils novada domes administratīvā centra ēkā. 
4. Uzdot Jēkabpils novada pagasta pārvalžu vadītajiem paziņojumu (pielikumā) par vēlēšanu komisiju 
locekļu kandidātu pieteikšanas terminu izlikt Jēkabpils novada pagasta pārvalžu ēkās. 
 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 25.07.2013.  

sēdes lēmumu Nr.263 (protokols Nr. 1-1/9) 

PAZIŅOJUMS 

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu 

 
Pamatojoties uz likuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 9. pantu, Jēkabpils novada domes 2013. gada 25. jūlija lēmumu „Par Jēkabpils novada vēlēšanu 
komisijas izveidošanu”, Jēkabpils novada dome izsludina Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanu. 
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisija ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību 
centrālajam pastāvīgi funkcionējošam vadības institūcijām, ka ari katram attiecīgas domes deputātam vai ne 
mazāk ka 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa). 
Katras politiskas partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto 
kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisija ievēlamo locekļu skaitu – 7 (septiņi) 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti. 
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, 
darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un 
sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas 
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām. 
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētajam, norādot savu vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un dzīvesvietas adresi. 
Ja kandidātu izvirza politiska partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams ari izraksts 
no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošas vadības institūcijas lēmums. 
 
Pieteikumus var iesniegt Jēkabpils novada pašvaldība pēc adreses Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-

5202, līdz 2013. gada 9.augustam plkst. 12.00. 

 
Lēmums Nr.264 

Par brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem no 01.09.2013. 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 
Skolēnu (skaits pēc stāvokļa uz 31.05.2013.) pusdienu izmaksas, izņemot 1., 2.klasi 
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Bērnu 

skaits 

vecumā 

līdz 5 

gadu 

vecuma

m

Bērnu 

skaits 

vecumā  

5 gadi un 

vairāk

Izglītoja

mjamo 

skaits 

pirmssk

olā kopā

3.kla

se

4.kla

se

5kla

se

6.kl

ase

7.kla

se

8.kla

se

9.kla

se

10.kla

se

11.kla

se

12.kla

se 

Izglītojamo 

skaits 

novada  

izglītības 

iestādē 

kopā, kas 

deklarēti 

novadā

novadā 

deklarēt

o 

skolēnu 

skaits

pusdi

enas 

cena 

Ls 

dienā

pusdie

nu 

summa 

1 dienā

mācību  

dienu 

skaits 

01.09 

2013.- 

31.12 

.2013.

nepieciešam

ā summa 

brīvpusdien

ām Ls      

01.09 2013.- 

31.12.2013

mācību  

dienu 

skaits 

01.01. 

2014.- 

31.05.2

013.

nepiecieš

amā 

summa 

brīvpusdie

nām Ls      

01.01 

2014.- 

31.05.201

4

1 . 0 4 4 14 12 14 7 9 9 9 78-51= 27 27 1,1 29,70 74 2197,80 96 2851,2

1 1 13 9 7 5 6 4 6 51

2 . 8 7 15 5 3 3 5 7 7 8 53 53 0,4 21,20 74 1568,80 96 2035,2

3 . 5 2 7 5 0 3 2 5 5 2 29 29 0,4 11,6 74 858,40 96 1113,6

4 . 5 11 16 11 10 9 7 7 12 9 81-4=77 77 0,4 30,8 74 2279,20 96 2956,8

1 1 2 1 1 4

5 . 0 2 2 3 3 0 3 6 4 3 24 24 0,4 9,6 74 710,40 96 921,6

6 . 11 20 31 8 12 15 15 14 10 13 5 7 9

139-

2=137 137 0,5 68,5 74 5069,00 96 6576

1 1 1 2

7 . 29 46 75 46 40 44 39 48 47 44 5 7 9

404-

57=347 347 171,4 74 12 683,60 96 16454,4

4 14 9 8 6 6 4 6 57
t.sk. Citu pašvaldību 

bērni

Jēkabpils 

novada skolas

Kopā

Bērzgala 

pamatskola

Zasas vidusskola
t.sk. Citu pašvaldību 

bērni

Ābeļu 

pamatskola
t.sk. Citu pašvaldību 

bērni

Dignājas 

pamatskola

Dunavas 

pamatskola
Rubenes  

pamatskola
t.sk. Citu pašvaldību 

bērni

 
 
Novada bērni citu pašvaldību skolās uz 01.01.2013. 172 skolēni (bez vakarskolas). 
 
Pamatojoties uz administrācijas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmes Zasas pagasta pārvaldē 01.07.2013. 
ierosinājumu, deputātu Ināras Blumbergas un Ulda Auzāna (Jēkabpils Reģionālā Partija) iesniegumu; 
Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Ritmas Rubinas un Jēkabpils novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas Inas Gusāres iesniegumiem par brīvpusdienu piešķiršanu Jēkabpils  novadā deklarētajiem 
bērniem, kuri mācās novada skolās;  likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 
27.punktu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt brīvpusdienas pirmsskolas grupu, 3.-12.klases, Jēkabpils novadā deklarētajiem skolēniem, 
kuri mācās novada skolās, apstiprināto izcenojumu apjomā, no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 
31.maijam. 
2. Uzdot novada pagasta pārvaldēm palielināt ieņēmumu bāzi vai izdevumu sadalījumu. 
Administrācijai samazināt dotāciju pagastu pārvaldēm proporcionāli iedzīvotāju skaitam Ls 7384. 
Administrācijai no ieņēmumiem (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un neatbalstīto projektu 
līdzekļiem) budžeta grozījumos izdalīt pagasta pārvaldēm līdzekļus skolēnu ēdināšanas izdevumu 
nodrošināšanai Ls 5300. 
3. Sociālajam dienestam līdz 2013.gada 1.oktobrim sniegt informāciju par novada teritorijā deklarēto 
maznodrošināto ģimeņu bērniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. 
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Lēmums Nr.265 

Par līdzekļu piešķiršanu novada skolotāju dienas pasākumam 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, E.Ūbele 
 

Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt novada skolotāju dienas pasākuma apmaksai Ls 410,00 (četri simti desmit lati 00 santīmi) no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.   
2. Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus budžetā. 

 
 

Lēmums Nr.266 

Par atļauju izmantot papildus līdzekļus Jēkabpils novada  

Zasas pagasta Zasas vidusskolas cokolstāva remontam 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Pamatojoties uz noslēgto līgumu par Zasas vidusskolas cokolstāva remontu par Ls 42 978,85; plānotie 
līdzekļi budžetā Ls 35 000,00 pietrūkst Ls 7978,85 (vēl paliek starpība Ls 733,86) un  likumu „Par 
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. un 5.punktu, 15.panta 1.daļas  4.punktu, 21.pantu 27.punktu un ņemot vērā 
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Atļaut Jēkabpils novada administrācijai iegūtos līdzekļus Ls 6779,60 (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit 
deviņi lati 60 santīmi), no nekustamā īpašuma „Vīzāni” pārdošanas un Ls 1199,25 (viens tūkstotis viens 
simts deviņdesmit deviņi lati 25 santīmi)  no līdzekļiem investīcijām un pasākumiem, novirzīt Jēkabpils 
novada Zasas pagasta Zasas vidusskolas cokolstāva remontam un iekļaut budžeta grozījumos. 
 

 

Lēmums Nr.267 

Par pārstāvja apstiprināšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.panta 1.daļu un ņemot vērā Jēkabpils novada domes 
Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Edvīns Meņķis nepiedalās balsojumā Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
Izvirzīt Jēkabpils novada domes deputātu – domes priekšsēdētāju Edvīnu Menķi (Edvīns Menķis) kā 
pašvaldības pārstāvi ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. 
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Lēmums Nr.268 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma  

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Kalna pagasts) 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.269 

Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.278 Rīgā (prot. Nr.36 32.§) „Par darba 
dienu pārcelšanu 2014.gadā” 1.punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu no valsts budžeta finansējamās 
institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no 
piektdienas, 2014.gada 2.maija, uz sestdienu, 2014.gada 10.maiju, un darba dienu no pirmdienas, 2014.gada 
17.novembra, uz sestdienu, 2014.gada 22.novembri un 2.punktu ieteikt visām pašvaldībām, komersantiem 
un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā rīkojuma 1.punktu. 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Pārcelt darba dienu no piektdienas, 2014.gada 2.maija, uz sestdienu, 2014.gada 10.maiju. 
2. Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2014.gada 17.novembra, uz sestdienu, 2014.gada 22.novembri. 
3. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt visām Jēkabpils novada pašvaldības iestādēm. 
 

 
Lēmums Nr.270 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 20.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumu, novada domes priekšsēdētāja E.Meņķa iesniegumu un ņemot vērā Jēkabpils 
novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Olita Spēka, Andis Timofejevs,), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Edvīns Meņķis un Aivars Vanags nepiedalās balsojumā, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim laikā no 
2013.gada 5.augusta līdz 2013.gada 6.septembrim (ieskaitot). 
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Vanagam 
noteikt priekšsēdētāja amatalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. 
3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputāti Olitu Spēku parakstīt šo lēmumu. 
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Lēmums Nr.271 
Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
Lēmums Nr.272 

Par nekustamā īpašuma Dzenīši, Dignājas pagastā Jēkabpils novadā  
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

(A.Semjonova, Dzejnieki, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, 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, 22.09.2011. 
Jēkabpils novada pašvaldības 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” (protokols Nr.12, 3.§) 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Dzenīši”, Dignājas pagastā Jēkabpils 
novadā, Dignājas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0052 2929, par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Dignājas pagastā Jēkabpils 
novadā, nosacīto cenu LVL 2317.80 (divi tūkstoši trīs simti septiņpadsmit lati un 80 santīmi) 
 

 
Nākamās komiteju sēdes notiks 2013.gada 15.augustā 
Nākamā domes sēde notiks 2013.gada 22.augustā. 
 
 


