
1 

 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Zasas pagasta pārvalde 
2014.gada 23.oktobrī  Nr.12 
                                                                                            
Sēde norises vieta: Zasas pagasta pārvalde. 
Sēde sasaukta plkst. 11:00 
Sēdi atklāj: plkst. 11:02 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
Protokolē –Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža 
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, 
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags.  
Sēdē nepiedalās deputāti  –  Armands Ķiploks. 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Biruta Vaivode, Ingrīda Feldmane, 
Rasma Mazulāne,  Kaspars Sēlis, Kristīne Ozola, Dzidra Nartiša,  Inga Stūrmane, pagastu pārvalžu vadītāji:  
Raimonds Jaudzems, Andris Baltaruņķis, Jānis Raubiška, Maruta Cankale, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, Antons 
Tropiks, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane. 
Sēdē piedalās uzaicinātā persona – Valija Žikova, Ivars Kancāns, Dana Kantāne. 
 

Apstiprinātā darba kārtība: 

1. 227 Par ceļa servitūta nodibināšanu (Rubenes pagasts) 
2. 228 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Vecslīterāni” Dignājas pagasts, Jēkabpils 

novads 
3. 229 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Akmeņi” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads  
4. 230 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Dālderi”  Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 
5. 231 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Kalna pagastā  
6. 232 Par nekustamā īpašuma „Brieži”, Zasas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu  
7. 233 Par parka izveides ieceri 
8. 234 Par īres tiesību piešķiršanu  
9. 235 Par īres tiesību piešķiršanu  
10. 236 Par īres tiesību piešķiršanu  
11. 237 Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

amatā 
12. 238 Par apkures tarifa apstiprināšanu nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā „Atvari”, 

Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
13. 239 Par papildus līdzfinansējuma nodrošināšanu Kalna pagasta pārvaldei projektam „Aktīvās 

atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā” Nr. 14-05-LL13-L413201-000014  
14. 240 Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmaksu 

uz 1 audzēkni apstiprināšanu 
15. 241 Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Balvu olūts” albuma „Tava un mana Sēlija” izdošanai 
16. 242 Par līdzekļu piešķiršanu sporta inventāra iegādei 
17. 243 Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 
18. 244 Par saistošo noteikumu Nr.22/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā Jēkabpils 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 
19. 245 Par saistošo noteikumu Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 
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apstiprināšanu 
20. 246 Par īres tiesību piešķiršanu  
21. 247 Par īres tiesību piešķiršanu   
22. 248 Par grozījumiem 25.09.2014. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.226 „Par amatu 

samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā 
 

 

Lēmums Nr.227 
Par ceļa servitūta nodibināšanu (Rubenes pagasts) 

__________________________________________________________ 
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 ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra  
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

 1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Rubenes pagasts 
Jēkabpils novads, zemes vienībai ceļa servitūta teritoriju 0.05 ha platībā, saskaņā ar pielikumu, par labu zemes 
vienībai, kas ir nekustamā īpašuma „Mārsili”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā sastāvā.  
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

Lēmums Nr.228 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
„Vecslīterāni” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads 

_________________________________________________________________________ 
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 2014.gada 16.oktobra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecslīterāni”, Dignājas pagasts, zemes 
vienības sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL Dati”,reģ.Nr. 45403033305, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecslīterāni”, Dignājas pagasts, zemes gabalu 2.8 ha platībā (Nr.2 
zemes ierīcības projektā) un zemes vienību – 1,9 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu 
„Jaunplūmes”.  
 3. Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunplūmes”, Dignājas pagasts, zemes vienībai – 1,9 ha platībā 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
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lauksaimniecība un izveidotajam zemes gabalam 2.8 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) - nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
 4. Zemes gabals 5.6 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), un zemes vienība – 3.7 ha platībā paliek 
īpašuma „Vecslīterāni” sastāvā. 
 5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Vecslīterāni”, Dignājas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
 6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
 7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmums Nr.229 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
„Akmeņi”, Ābeļu 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 2014.gada 16.oktobra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 

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

dome NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Akmeņi”, Ābeļu pagasts, zemes vienības 
sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”,reģ.Nr.45403031893, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Akmeņi”, Ābeļu pagasts, piešķirot nosaukumu „Krastmalas”, zemes 
gabalu 0.7 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā). 
 3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Krastmalas”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu - 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 

4.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Akmeņi”, Ābeļu pagasts, piešķirot nosaukumu „Pakalniņi”, zemes 
gabalu 1.10 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā); 

5.Noteikt nekustamajam īpašumam „Pakalniņi”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 
 6. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Akmeņi”, Ābeļu pagasts, piešķirot nosaukumu „Priežaudzes”, zemes 
gabalu 0.76 ha platībā (Nr.4 zemes ierīcības projektā). 
 7. Noteikt nekustamajam īpašumam „Priežaudzes”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu - 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 
 8. Zemes gabals 1.14 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Akmeņi” sastāvā. 
 9. Noteikt nekustamajam īpašumam „Akmeņi”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 
 10. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
 11. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Lēmums Nr.230 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
„Dālderi” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 
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 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.punktuun ņemot vērā 
2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dālderi”, Leimaņu pagasts, zemes vienības 
sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība”, reģ.Nr.45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dālderi”, Leimaņu pagasts, zemes gabalu 13.2 ha platībā (Nr.2 zemes 
ierīcības projektā) un zemes vienību – 6,1 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu 
„Avenāji”.  
 3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Avenāji”, Leimaņu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 4. Zemes gabals 2.4 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un zemes vienība – 6,0 ha platībā, paliek 
īpašuma „Dālderi” sastāvā. 
 5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Dālderi”, Leimaņu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība zemes vienībai – 6,0 ha platībā 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība zemes gabalam 2.4 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā). 
 6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
 7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Lēmums Nr.231 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Kalna pagastā 

_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta 2. daļu,37.pantu, likuma „Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļu, 30.08.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un 
ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

 1. Izbeigt A.B., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi „Birznieki”, Kalna pagasts  - 7.5 ha platībā, 
kas tika piešķirtas ar  Kalna pagasta zemes komisijas 1996.gada 31.oktobra lēmumu. 
 2. Noteikt, ka zemes vienība „Birznieki” - 7.5 ha platībā par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2'.daļā noteiktajā 
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termiņā ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
 3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumus atbilstoši 
30.08.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksu aprēķināt sākot no lēmuma 
pieņemšanas dienas. 
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.232 

Par nekustamā īpašuma „Brieži”, Zasas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu  

un nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239) 

_________________________________________________________________________ 
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 2014.gada 16.oktobra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

 1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Brieži”, Zasas pagastā, Jēkabpils 
novadā, par brīvu cenu. 
 2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Brieži”, Zasas pagastā, Jēkabpils 
novadā, nosacīto cenu EUR  3631,99 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro 99 centi). 
 

 

Lēmums Nr.233 

        Par parka izveides ieceri 
_________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 
5.marta noteikumu Nr.123 „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 
4.punktu un ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

 1. Atbalstīt ieceri izveidot Aleksandra Grīna parku Jēkabpils novada pašvaldības īpašuma „Doktorāts” 
teritorijā. 
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 2. Uzdot Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt 
normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas nepieciešamas parka izveidošanas nodrošināšanai: 
● sniegt priekšlikumus parka teritorijas platības noteikšanai; 
● saņemt nepieciešamos saskaņojumus no pieguļošo teritoriju īpašniekiem (ja attiecināms); 
● informēt Dabas aizsardzības pārvaldi par parka izveides ieceri un saņemt atzinumu; 
● organizēt publisko apspriešanu (ja attiecināms); 
● sagatavot lēmuma projektu par parka izveidi un nosaukuma piešķiršanu; 
● izstrādāt priekšlikumu par parka izveides nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu iekļaušanu pašvaldības 
budžetā. 
 

 

Lēmums Nr.234 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

  

 
Lēmums Nr.235 

Par īres tiesību piešķiršanu 
( Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.236 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Līvāni, Līvānu novads, LV-5316) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
  

Lēmums Nr.237 

Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas  

vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā 
____________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola 
 

 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas piešķir tiesības 
pašvaldības domei lemt par amatpersonu iecelšanu amatā, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.pantu, kas 
nosaka, ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. Dzimtsarakstu 
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nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju, kā arī ņemot vērā 2014.gada 
16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, 

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

dome NOLEMJ: 
 
 1. Iecelt par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju uz Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Aļonas Semeiko prombūtnes laiku Valiju Žikovu, sākot ar 2014.gada 
5.novembri. 
 2. Nosūtīt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam Valijas Žikovas paraksta paraugu uz 
Jēkabpils novada domes veidlapas. 
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 

Lēmums Nr.238 

Par apkures tarifa apstiprināšanu nedzīvojamām telpām  

nekustamajā īpašumā „Atvari”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
___________________________________________________________ 

A.Vanags,E. Meņķis, B. Vaivode 

 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 
16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt dzīvojamās mājas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa maksu Jēkabpils novada Kalna 

pagastā: 

Mājas adrese 
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifs, EUR/m
2
, bez PVN 

Atvari, Telpa Nr. 4 2,44 

 
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.novembri. 
3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajai 

kārtībai un apmērā. 
 

 

 

Lēmums Nr.239 

Par papildus līdzfinansējuma nodrošināšanu Kalna pagasta pārvaldei  

projektam „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā”  

Nr. 14-05-LL13-L413201-000014  
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________________________________________________________________ 
E. Meņķis, B. Vaivode 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta 

27.punktu, 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, kā arī ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes 
Apvienotās komitejas ierosinājumus, 

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

dome NOLEMJ: 

 
 1. Atbalstīt projekta Nr. 14-05-LL13-L413201-000014 „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna 
pagastā” aktualizēto budžetu EUR 5095,21 (pieci tūkstoši deviņdesmit pieci euro 21 cents), tai skaitā 
attiecināmās izmaksas EUR 3755,00 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro 00 centi), no tām Lauku 
atbalsta dienesta atbalstītais publiskais finansējums 90% EUR 3379.00 (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit 
deviņi euro 00 centi), neattiecināmās izmaksas EUR 1340,21 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit euro 21 
cents). Kopējais līdzfinansējums no pašvaldības budžeta EUR 1716,21 (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit 
euro 21 cents). 
 2. Papildus budžetā nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai EUR 551,66 (pieci simti piecdesmit 
viens euro 66 centi) piešķirt no projektu finansējuma līdzekļiem. 

 
 

Lēmums Nr.240 

Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības  

iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu 
_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 
16.panta 1.daļu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” kā arī 
ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu izmaksas uz 1 audzēkni, kas aprēķinātas pēc 2013.gada 
naudas plūsmas un audzēkņu skaitu uz 2014.gada 1.septembri:  
 

Izglītības iestāde Izmaksas (EUR) 
uz 1 skolēnu 
01.09.2014. 

Ābeļu pamatskola 56.36 
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Lēmums Nr.241 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Balvu olūts” (Reģ. Nr. 40008191494) 
albuma „Tava un mana Sēlija” izdošanai 

_____________________________________________________________ 
E. Meņķis, B. Vaivode 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

Jēkabpils novada pašvaldības noteikumi Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un 
nodibinājumiem” (apstiprināti ar Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. sēdes lēmuma protokols Nr. 3,7.§) 
1.punktu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Ināra Blumberga, Daiga 
Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Andis Bikaunieks), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
 Nepiešķirt biedrībai „Balvu olūts” līdzfinansējumu albuma „Tava un mana Sēlija” izdošanai. 
 

 

Lēmums Nr.242 

Par līdzekļu piešķiršanu sporta inventāra iegādei 
________________________________________________________________ 

E. Meņķis, B. Vaivode 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, Jēkabpils 
novada pašvaldības noteikumi „Pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai Jēkabpils novadā” (apstiprināti ar 
Jēkabpils novada pašvaldības 19.12.2013. sēdes lēmuma Nr.435 (protokols Nr.18) 1.punktu, kā arī ņemot vērā 
2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 
 1. Piešķirt finansējumu EUR 160.00 (viens simts sešdesmit euro 00 centu) apmērā sporta inventāra 
iegādei no līdzekļiem sporta biedrībām un pasākumu atbalstam. 
 2. Par lēmuma izpildi atbild sporta pasākumu organizators A.Kokins. 
 

Bērzgala pamatskola 146.45 
Dignājas pamatskola 116.08 
Dunavas pamatskola 86.97 
Rubenes pamatskola 93.31 
Rubenes pamatskolas 
struktūrvienība „Zelta sietiņš” 

126.45 

Zasas vidusskola 57.56 
Kopā  
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Lēmums Nr.243 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu veikšanu  

Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola 
 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu, kas piešķir tiesības 
domei izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos, jautājumos, kas skar novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, kā 
arī novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību; kā arī ņemot vērā 
2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss  (Modris Pavārs), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
 1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu 

veikšanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”   (pielikumā Nr.1 – saistošo noteikumu 
teksts; pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).  
 2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus elektroniskā veidā 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.  
 3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 4. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 
 

 
Lēmums Nr.244 

Par saistošo noteikumu Nr.22/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā  
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, K.Ozola 

 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ar kuru pašvaldībām 
noteiktas tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91 punktu, kur noteikts, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir 
noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas; minētā likuma 9.panta otro daļu, kas piešķir 
tiesības pašvaldībām, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža, kā arī ņemot 
vērā 2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
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 1.Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.22/2014 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli 2015.gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (pielikumā Nr.1 – saistošo 
noteikumu teksts; pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).  

 2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus elektroniskā veidā 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
 3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 4. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 
 

 

Lēmums Nr.245 

Par saistošo noteikumu Nr.23/2014  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 
______________________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, ņemot vērā 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 26.septembra vēstulē 
Nr.18-6/8793 sniegto atzinumu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās 
komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
 1. Atcelt Jēkabpils novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.187 (protokols Nr.10) „Par saistošo 
noteikumu Nr.17/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”  jaunā, 
precizētā redakcijā (pielikumā – saistošo noteikumu teksts). 
 3. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā 
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 
 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 6. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 

 

Lēmums Nr.246 

Par īres tiesību piešķiršanu  
(Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.247 

Par īres tiesību piešķiršanu  
(Daugavpils, LV-5401) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 
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Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.248 

Par grozījumiem 25.09.2014 Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.226 

„Par amatu samazināšanu pagastu pārvaldēs 

un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā” 
________________________________________________________________ 

E. Meņķis, K.Ozola 
 

 Papildināt lēmuma projektu ar atsevišķu 2.punktu sekojošā redakcijā: „2.Finanšu un ekonomikas nodaļa 
tiks izvietota Zasas pagasta pārvaldē ar 2015.gada 1.aprīli.”,  
 Veikt atsevišķu balsojumu par katru no lēmumu punktiem. 

 
 Ņemot vērā 2014.gada 16.oktobra Jēkabpils novada domes Apvienotās komitejas ierosinājumus, un 
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 1.daļa, 4.daļa, 11.panta 1.daļa, 1., 2 un 3.pielikums, 
Ministru kabineta noteikumi Nr.66. no 2013.g.29.janvāra „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27., 28. punktu, Ministru kabineta 
2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 1. pielikumu, 
 

atklāti balsojot (1.punkts): PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, 
Ināra Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Anita Lemaka, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Edvīns Meņķis), ATTURAS – 1 balss (Aivis Kokins), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 25.septembra Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.226 „Par amatu 
samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā” 2.punktā un izteikt to sekojošā 
redakcijā: 

Izveidot ar 2015. gada 1. janvāri Jēkabpils novada administrācijā sekojošus amatus: 

Nr. p.k. Mēnešalgas 

grupa 

Amats Slodze Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs par 

slodzi euro 

Finanšu un ekonomikas nodaļa 

1.  10 Finanšu un ekonomikas nodaļas 
vadītāja vietnieks 
(profesijas kods 1211 17) 

1.0 905 

2.  9 Finansists  
(profesijas kods 2412 01) 

1.0 825 

3.  9 Algu grāmatvedis 
(profesijas kods 4313 01) 

1.0 747 

4.  9 Materiālu uzskaites grāmatvedis 
(profesijas kods 3313 10) 

1.0 747 

5.  9 Grāmatvedis 
(profesijas kods 4311 01) 

1.0 747 

6.  8 Galvenais kasieris 
(profesijas kods 4211 09) 

1.0 667 
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atklāti balsojot (2.punkts):  PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Edvīns Meņķis), ATTURAS – 2 balsis (Māris Balodis, Olita Spēka), 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 2. Finanšu un ekonomikas nodaļa tiks izvietota Zasas pagasta pārvaldē ar 2015.gada 1.aprīli. 

 

 

Nākamās komiteju sēdes notiek 2014.gada 20.novembrī 

Nākamā domes sēde notiek  2014.gada 27. novembrī plkst.11:00 

 


