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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
2014.gada 27.novembrī Nr.13 
                                                                                            
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
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, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags.  
Sēdē nepiedalās deputāti  –    Daiga Ģeidāne, Armands Ķiploks, Modris Pavārs. 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Biruta Vaivode, Rasma 
Mazulāne,  Kaspars Sēlis, Kristīne Ozola, Dzidra Nartiša,  pagastu pārvalžu vadītāji:  Raimonds Jaudzems, 
Andris Baltaruņķis, Jānis Raubiška, Juris Krūmiņš, Antons Tropiks, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve 
Aija Valdmane. 
 
 Apstiprinātā domes sēdes darba kārtība. 
 
Lēmuma 
numurs 

Lēmuma nosaukums 

249 Par iestāšanos biedrībā „Zemgales Tūrisma Asociācija” 
250 Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma sadalīšanu Rubenes pagastā  
251 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
252 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
253 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu   
254 Par nekustamā īpašuma „Meldrāji”, Dunavas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu  
255 Par nedzīvojamo telpu nomu Zasas pagasta administratīvajā ēkā nekustamajā īpašumā 

„Astras”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā (VAS „Latvijas Pasts”, VRNr.40003052790, 
Ziemeļu iela 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000) 

256 Par nedzīvojamo telpu patapinājumu Tadenavas bibliotēkas vajadzībām 
257 Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils 

(Lauksaimniecības datu centrs, NMR Nr.90001834941, Republikas laukums 2, Rīga, LV-
1010) 

258 Par īres tiesību piešķiršanu  
259 Par īres tiesību piešķiršanu  
260 Par īres tiesību piešķiršanu  
261 Par īres tiesību piešķiršanu  
262 Par īres tiesību piešķiršanu  
263 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 21.04.2011. sēdes Nr.6, 20.§ „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu” 
264 Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, izveidošanu 
265 Par Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu 
266 Par Noteikumu Nr.1/2014 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā 

nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu 
267 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes noteikumos „Kārtība, kādā novada domes 

priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors,   pārvaldes vadītājs un iestāžu vadītāji 
rīkojas ar novada domes mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar 
juridiskajām un fiziskajām personām” apstiprināšanu 
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268 Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un 
mēnešalgas noteikšanas nolikums” (apstiprināts 28,12,2010., protokols Nr.16.,10.§) 

269 Par saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
apstiprināšanu 

270 Par līdzekļu piešķiršanu „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” (Reģ. Nr. 

40008079151)apriņķu ģerboņu restaurācijai 
271 Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada sportistiem 
272 Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada izglītības iestāžu pedagogiem 
273 Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada pedagogu apbalvošanai 
274 Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „SKN Sports” (Reģ. Nr. 40008167558) 
275 Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes namam „Mežvijas” 
276 Par līdzekļu piešķiršanu televīzijas sižetam par nodibinājumu „Mārtiņa fonds” (Reģ. Nr. 

40008018975)rehabilitācijas centru „Dūjas" 
277 Par SIA „Rubenes aptieka” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā 
278 Par SIA „Zasas aptieka” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā 
279 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā  
280 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
281 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
282 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
283 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
284 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
285 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
286 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
287 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
288 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
289 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
290 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
291 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
292 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
293 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
294 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Maldoņi” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 
295 Par atvaļinājuma piešķiršanu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam 

 
 

 

Lēmums Nr.249 
Par iestāšanos biedrībā „Zemgales Tūrisma Asociācija” 
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________________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un ņemot vērā saņemto biedrības „Zemgales 

Tūrisma asociācija” 03.11.2014. vēstuli Nr.4 „Par uzaicinājumu kļūt par Zemgales Tūrisma asociācijas 
biedru” un 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumiem,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Jēkabpils novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Zemgales Tūrisma asociācija”. 
2. Dalības maksas finansējumu paredzēt 2015.gada pašvaldības budžetā. 
3. Par Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvi biedrībā izvirzīt pašvaldības projektu speciālisti Guntu 

Dimitrijevu. 
 

 
 

Lēmums Nr.250 
Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma sadalīšanu Rubenes pagastā  

(Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 
 Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2013.gada 22.augusta sēdē (lēmums Nr.288) apstiprināto 

teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.9 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 
gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kas stājušies spēkā 30.08.2013. 
īstenojami no 14.11.2013, saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo punktu, 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 14.panta 2.un 4.daļu un pārejas noteikumu 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu  un 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atdalīt no Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Mārsili”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads, zemes vienību - 3.1 ha platībā un atdalītajam zemes īpašumam piešķirt nosaukumu 
„Mārīši”. 

2. Īpašuma „Mārīši” zemes vienībai - 3.1 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu – 
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
 

Lēmums Nr.251 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

(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.punktu 
un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skujenieki”, Leimaņu pagasts, zemes vienības 

sadalīšanai saskaņā ar „Latvijasmernieks.lv”,reģ.Nr.40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Skujenieki”, Leimaņu pagasts, zemes gabalu 11.6 ha platībā (Nr.2 zemes 
ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Lejas Skujenieki”.  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Lejas Skujenieki”, Leimaņu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes gabals 10.2 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), zemes gabals 22.6 ha platībā paliek 
īpašuma „Skujenieki” sastāvā. 

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Skujenieki”, Leimaņu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes vienībai – 22.6 
ha, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība zemes gabalam 10.2 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.252 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

(Zasas 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.punktuun ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skribzemes”, Zasas pagasts zemes vienības 

sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība”, reģ.Nr.45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Skribzemes”, Zasas pagasts, zemes gabalu 41.8 ha platībā (Nr.1 zemes 
ierīcības projektā, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Jaungriķupeles 1”.  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaungriķupeles 1”, Zasas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi ar kodu – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes gabals 5.4 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Skribzemes” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Skribzemes”, Zasas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 

kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 5.4 ha 
platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
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7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

Lēmums Nr.253 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

(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 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kļaviņi”, Dignājas pagasts zemes 
vienības sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība”, reģ.Nr.45403028111, izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu. 
 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kļaviņi”, Dignājas pagasts, zemes gabalu 8.2 ha platībā (Nr.2 
zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Jaunkļaviņas”.  
 3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaunkļaviņas”, Dignājas pagasts, nekustamā  īpašuma 
lietošanas mērķi ar kodu – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 4. Zemes gabals 4.4 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un zemes vienība paliek īpašuma 
„Kļaviņi” sastāvā. 
 5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Kļaviņi”, Dignājas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 4.4 
ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 2.03 ha platībā un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0.07 ha platībā. 
 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.254 
Par nekustamā īpašuma „Meldrāji”, Dunavas 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 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Meldrāji”, Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā, par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meldrāji”, Dunavas pagastā, Jēkabpils 
novadā, nosacīto cenu EUR 21221.37 (divdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit viens euro 37 
centi). 

 

 
 

Lēmums Nr.255 
Par nedzīvojamo telpu nomu Zasas pagasta administratīvajā ēkā  

nekustamajā īpašumā „Astras”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā  (VAS „Latvijas Pasts”, 

VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000) 

_______________________________________________________ 
A.Vanags,  R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.; 7.; 74.punktiem un Civillikuma saistību tiesību četrpadsmito 
nodaļu (2112.-2177.p.) un 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt VAS „Latvijas Pasts”, VRNr.40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidostā „Rīga”, 
Mārupes novadā, LV-1000, kabinetu Nr.1 – 45.20 kv.m.,  kabinetu Nr.2 – 26.7 kv.m.un koplietošanas 
telpas - koridoru Nr.21- 26.3 kv.m., Nr.16-74.00 kv.m., Nr.16 - 4.7 kv.m. platībā Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Astras”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, administratīvajā 
ēkā, Latvijas Pasta vajadzībām līdz 2019.gada 30.novembrim.  

2. Noteikt nomas maksu par kabineta telpām Nr.1 un Nr.2 ar kopējo platība 71.90 kv.m. platībā EUR 31,31 
(tai skaitā PVN) mēnesī, un par koplietošanas telpām105.00 kv.m. platībā EUR 6,35 (tai skaitā PVN) 
mēnesī, kopējā nomas maksa EUR 37,66 (trīsdesmit septiņi euro 66 centi) mēnesī, tai skaitā PVN.  

3. Juriskonsultei sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 
4. Zasas pagasta pārvaldes vadītājam  noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.  
 

Lēmums Nr.256 
Par nedzīvojamo telpu patapinājumu Tadenavas bibliotēkas vajadzībām 

_______________________________________________________ 
A.Vanags,  R.Mazulāne 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai 
kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem 
īpašumiem” un iesniegto Iznomāšanas pretendenta piedāvājumu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā no A.T. dzīvojamo ēku ar kopējo platību 109.10 kv.m., kas ir daļa no 
nekustamā īpašuma „Līdumi” 2, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, Tadenavas bibliotēkas vajadzībām 
uz 12 gadiem. 

2. Juriskonsultei sagatavot patapinājuma līgumu. 
3. Jēkabpils novada pašvaldības Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam  noslēgt patapinājuma līgumu.  
 

 
 

Lēmums Nr.257 
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils  

(Lauksaimniecības datu centrs, NMR Nr.90001834941, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010) 

___________________________________________________ 
A.Vanags,  R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.; 7.; 74.punktiem un Civillikuma saistību tiesību četrpadsmito 
nodaļu (2112.-2177.p.) un 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt Lauksaimniecības datu centram, NMR Nr.90001834941, juridiskā adrese Republikas laukums 
2, Rīga, LV-1010, biroja telpu Nr.2 – 17.30 kv.m. un koplietošanas telpas - 4.56 kv.m. platībā Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī, administratīvajā ēkā 
Lauksaimniecības datu centra vajadzībām līdz 2017.gada 31.decembrim.  

2. Noteikt nomas maksu par biroja telpu Nr.2 ar platību 17.30 kv.m. EUR 29,73, tai skaitā PVN, un par 
koplietošanas telpām ar platību 4.56 kv.m. EUR 3,92, kopējā nomas maksa EUR 33,65 (trīsdesmit trīs 
euro 65 centi) mēnesī, tai skaitā PVN.  

3. Juriskonsultei sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 
4. Zasas pagasta pārvaldes vadītājam  noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.  
 

 
 

Lēmums Nr.258 
Par īres tiesību piešķiršanu  

(Dunava, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5216) 

_____________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
Lēmums Nr.259 

Par īres tiesību piešķiršanu  
(Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5212) 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
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 Lēmums Nr.260 
Par īres tiesību piešķiršanu  

(Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5212) 

_______________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.261 
Par īres tiesību piešķiršanu  

(Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,LV-5212) 

___________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.262 
Par īres tiesību piešķiršanu 

(Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212) 

_______________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne  

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.263  
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 21.04.2011. sēdes Nr.6, 20.§ 

 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības 
apstiprināšanu” 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, Euro ieviešanas kārtības 

likuma 32.pantu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 21.04.2011. sēdes Nr.6,20.§ „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu” Pielikumā Nr.1 „Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles kārtība”, šādus grozījumus: 

1) aizstāt 1.4.punktā LVL ar EUR; 
2) aizstāt apakšpunktā 1.5.1. LVL ar EUR; 
3) aizstāt apakšpunktā 1.5.2. LVL ar EUR; 
4) aizstāt 1.7. punktā reģistrācijas maksa ( LVL 5.00) ar (EUR 7.00 (7.11)) un drošības naudas 

apmērs LVL ar EUR: 
5) aizstāt apakšpunktā 1.7.1. LVL ar EUR; 
6) aizstāt apakšpunktā 1.7.2. LVL ar EUR; 
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2. Publicēt Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles kārtības grozījumus 
Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājas lapā internetā. 

3. Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles kārtības grozījumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic juriskonsulte. 
 

 
Lēmums Nr.264 

Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības 
 zemes iegūšanu īpašumā, izveidošanu 

________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Pamatojoties uz  likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, 30.1 panta pirmo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 15.panta 12.daļu, likumu „Par pašvaldībām” un ņemot vērā 2014.gada 
20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags s), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izveidot komisiju, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, sekojošā sastāvā: 
1.1. E.Meņķis – novada domes priekšsēdētājs; 
1.2. A.Lemaka - novada domes deputāte; 
1.3. K.Ozola – juriskonsulte; 
1.4. I.Feldmane - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja; 
1.5. R.Mazulāne - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Darba aizsardzības un 

īpašuma pārvaldīšanas speciāliste; 
1.6. Dz.Nartiša -  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas 

speciāliste. 
2. Deleģēt komisijai pieņemt lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, saskaņā 

ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.  
3. Uzdot komisijai, pēc attiecīgo ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, izstrādāt komisijas nolikumu. 
 

 
Lēmums Nr.265 

Par Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupas 
 izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2014 „Jēkabpils novada 

pašvaldības nolikums”, (apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.245) 
11.2.2.punktu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags s), 
PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izveidot Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupu sekojošā sastāvā: 
1) Edvīns Meņķis – novada domes priekšsēdētājs; 
2) Aivars Vanags - Attīstības un tautsaimniecības  komitejas priekšsēdētājs; 
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3) Dzidra Nartiša - teritoriālās plānošanas speciāliste; 
  4) Gunta Dimitrijeva - projektu speciāliste; 
  5) Kaspars Sēlis - informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists; 
  6) Inta Tomāne - izglītības, kultūras un sporta konsultatīvās darba grupas pārstāvis; 
  7) Raimonds Jaudzems – Ābeļu  pagasta pārvaldes vadītājs; 
  8) Andris Baltaruņķis – Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs; 
  9) Juris Krūmiņš -  Zasas pagasta pārvaldes vadītājs; 
  10) Artūrs Akmens – zemnieku saimniecības „Laši” īpašnieks; 
  11) Aigars Līcis – SIA „ALKO” īpašnieks; 
  12) Ieva Jātniece - NVO sektora pārstāvis; 
  13) Anda Svarāne – amatniecības centrs „Rūme” keramikas mākslas meistare; 
   
2. Apstiprināt Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupas nolikumu (pielikumā) un noteikt 

nolikuma spēkā stāšanos no 2015. gada 1.janvāra. 
 

 
PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 27.11.2014.  
sēdes lēmumu Nr.265 (protokols Nr.13) 

 
Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupas nolikums 

 
1. Vispārējie noteikumi. 

 
1.1. Nolikums nosaka Jēkabpils novada domes (turpmāk – Domes) izveidotās Jēkabpils novada 

attīstības un plānošanas darba grupas (turpmāk – Darba grupa) darbības pamatprincipus, uzdevumus un 
darba organizāciju. 

1.2. Darba grupa ir ar atsevišķu Domes lēmumu izveidota institūcija, tās lēmumiem ir rekomendējošs 
raksturs. Darba grupas lēmumus, priekšlikumus, sagatavotās rekomendācijas vai atzinumus Dome, tās 
iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības var izmantot attiecīgu lēmumu pieņemšanā. 

1.3. Darba grupa darbojas, ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību 
aktus, starptautiskos tiesību aktus, Domes saistošos noteikumus un lēmumus, citus Latvijas Republikā spēkā 
esošos normatīvos aktus un šo nolikumu. 

1.4. Darba grupa darbojas atklātības, labas gribas un uzticības gaisotnē un savā darbībā ievēro labas 
pārvaldības principu. 

1.5. Katrs Darba grupas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu darba grupas uzdevumu un pienākumu 
izpildi, ievēro tiesību aktos noteiktos informācijas atklātības noteikumus. 
 

2. Darba grupas izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības 
 

2.1. Darba grupas izveidošanas mērķis ir Jēkabpils novada attīstības veicināšana. 
2.2. Darba grupas uzdevumi ir: 
2.2.1. sniegt ierosinājumus un priekšlikumus Jēkabpils novada attīstības un plānošanas jautājumos; 
2.2.2. sniegt ierosinājumus investīciju piesaistes projektu izstrādē; 
2.2.3. iniciēt darbības un pasākumus, kas nodrošina Jēkabpils novada pozitīva tēla veidošanu; 
2.2.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un 

privātpersonām Darba grupas kompetencē esošajos jautājumos; 
2.2.5. pildīt citus uzdevumus, atbilstoši kompetencei; 
2.2.6. izskatīt Darba grupai adresētos iesniegumus, ierosinājumus vai priekšlikumus.  
 

 
3. Darba grupas tiesības 

3. Darba grupai ir tiesības: 
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3.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām Darba grupas darbam 
nepieciešamo informāciju; 

3.2. uz Darba grupas sēdi pieaicināt nozares speciālistus ar padomdevēja tiesībām; 
3.3. piedalīties Domes vai Domes pastāvīgo komiteju sēdēs, iesniegt priekšlikumus Darba grupas 

kompetencē esošajos jautājumos. 
 

4. Darba grupas darba organizācija 
4.1. Darba grupu izveido 13 (trīspadsmit) locekļu sastāvā un tajā iekļauj: 
  1) novada domes priekšsēdētāju; 
  2) Attīstības un tautsaimniecības  komitejas priekšsēdētāju; 

3) teritoriālās plānošanas speciālistu; 
  4) projektu speciālistu; 
  5) informācijas un sabiedrisko attiecību speciālistu; 
  6) izglītības, kultūras un sporta konsultatīvās darba grupas pārstāvi; 
  7) trīs pārstāvjus no pagastu pārvalžu vadītājiem; 
  8) trīs pārstāvjus no uzņēmējdarbības vides; 
  9) NVO sektora pārstāvi. 
 
4.2. Darba grupas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Darba grupas 

priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. 
4.3. Darba grupas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs pēc savas vai Darba grupas locekļu iniciatīvas, bet ne 

retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī. 
4.4. Darba grupas sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 
4.5. Darba grupas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās 

līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Katram darba grupas loceklim ir viena balss. 
4.6. Darba grupa ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse Darba grupas locekļu. 
4.7. Darba grupas priekšsēdētājs organizē Darba grupas lietvedības kārtošanu saskaņā ar Jēkabpils 

novada pašvaldībā apstiprinātu lietu nomenklatūru. un dokumentu nodošanu arhīvam. 
4.8. Darba grupas locekļu darbs tiek veikts sabiedriskā kārtā bez atlīdzības. 
 

 
Lēmums Nr.266 

Par Noteikumu Nr.1/2014 „Par kārtību, kādā tiek veikti  
Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, J.Subatiņš, S.Bogdanoviča 

 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un ņemot vērā 2014.gada 
20.novembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags s), 
PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
: 
 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gada 27.novembra noteikumus Nr.1/2014 „Par kārtību, 

kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” (pielikumā).  
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils novada domes 2011.gada 21.aprīļa noteikumus „Jēkabpils 

novada pašvaldības iekšējā kārtība publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu līdz 4000 euro 
(piegādēm un pakalpojumiem) un līdz 14 000 euro (būvdarbiem) veikšanai”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa. 

 



12 

 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Jēkabpils novada domes  

27.11.2014. lēmumu Nr.266 

(protokols Nr.13) 

 

 
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

Noteikumi Nr.1/2014 
 

 PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK VEIKTI  
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ NEREGLAMENTĒTIE IEPIRKUMI 

 
 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība un tās iestādes (turpmāk-Pašvaldība) 

veic Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos iepirkumus. 
2. Pirms līguma slēgšanas, pašvaldība vai tās iestādes veic iepirkumu šajos Noteikumos noteiktajā 

kārtībā, ja: 
2.1. būvdarbu līguma līgumcena ir sākot no 7000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet 

nepārsniedz 14000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
2.2. līgums (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) ir saistīts ar projektu realizēšanu Eiropas Savienības 

vai citu fondu, programmu ietvaros un līguma līgumcena ir sākot no 500 eurobez pievienotās 
vērtības nodokļa, bet nepārsniedz 4000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Iepirkumu veic pēc izpilddirektora, iestādes vadītāja, pagasta pārvaldes vadītāja vai projekta vadītāja 
ierosinājuma. 

4. Pirms iepirkuma veikšanas tiek izstrādāts iepirkuma nolikums, kurā tiek iekļauta tehniskā specifikācija 
jeb darba uzdevums. Iepirkuma nolikumu apstiprina izpilddirektors, attiecīgās pagasta pārvaldes 
vadītājs vai attiecīgās iestādes vadītājs. Tehnisko specifikāciju izstrādā un paraksta attiecīgais 
speciālists. 

5. Iepirkuma nolikumam par būvdarbu veikšanu tiek pievienota sertificēta speciālista sastādīta un 
apstiprināta tāme, ko saskaņo Jēkabpils novada pašvaldības būvinženieris. 

6. Iepirkuma nolikumā norāda vērtēšanas kritēriju – zemākā cena vai saimnieciski izdevīgākais 
piedāvājums, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par 5 kalendārajām 
dienām. 

7. Apstiprināto iepirkuma nolikumu publicē Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi.” 

8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izpilddirektors, attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs 
vai attiecīgās iestādes vadītājs atver iesniegtos piedāvājumus, izvērtē tos saskaņā Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā publicēto iepirkuma nolikumu un vienpersonīgi pieņem lēmumu par līguma 
slēgšanu ar izraudzīto pretendentu, iepirkuma pārtraukšanu vai iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem. 

9. Pēc šo noteikumu 8.punktā minētā lēmuma pieņemšanas var tikt slēgts līgums par iepirkuma 
priekšmetu.  

10. Gadījumos, kad līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz šo noteikumu 2.punktā 
norādīto līgumcenu, izpilddirektors, iestādes vadītājs, pagasta pārvaldes vadītājs, projekta vadītājs vai 
atbildīgais speciālists ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas veikt:  
10.1. cenu aptauju, nosūtot potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu tehnisko 

specifikāciju jeb darba uzdevumu un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai aptaujājot tos 
telefoniski, 

10.2. cenu izpēti internetā vai piedāvājumu un to cenu apzināšanu citos veidos. 
11. Pēc šo noteikumu 10.punktā norādītās cenu aptaujas veikšanas, aptaujas veicējs sagatavo aptaujas 

rezultātu apkopojumu un izpilddirektors, iestādes vadītājs, vai pagasta pārvaldes vadītājs pieņem 
lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. 
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12. Ja līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz šo noteikumu 2.punktā norādīto 
līgumcenu, izpilddirektors, iestādes vadītājs vai pagasta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumu 
(piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) bez iepirkuma vai cenu aptaujas veikšanas. Šādos gadījumos, 
būvdarbu līgumiem jābūt pievienotai būvdarbu tāmei, ko ir sastādījis un saskaņojis Jēkabpils novada 
pašvaldības būvinženieris. 

 
 

Lēmums Nr.267 
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes noteikumos „Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, 

priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes mantu, 
finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām” 

apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 62.pantu, 69.2 panta 
4.punktu un 69.panta 6.punktu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Finanšu 
komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt grozījumus 23.07.2009. Jēkabpils novada domes noteikumos „Kārtība, kādā novada 
domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes 
mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām”. 
(pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.  
 

Grozījumi: apstiprināti ar  

Jēkabpils novada domes 27.11.2014. 

               lēmumu Nr.267 (protokols Nr.13) 

Jēkabpils novada domes noteikumi 

„Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un pārvaldes 
vadītājs rīkojas  ar  novada domes mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar 

juridiskajām un fiziskajām personām” 
 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  62.pantu,  

69.2 panta 4.punktu un 69.panta 6.punktu 

 

 Izdarīt Jēkabpils novada domes noteikumos „Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes mantu, finanšu 
līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt noteikumu nosaukumu sekojošā redakcijā: Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, 

priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, pārvaldes vadītājs un iestāžu vadītāji rīkojas ar novada domes 
mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām. 

2. Izteikt noteikumu 1.1.punktu sekojošā redakcijā: Pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, valsts un 
pašvaldības iestādēm, kā arī starptautiskajām organizācijām un ārvalstu pašvaldībām – paraksta 
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līgumus par sadarbību. Paraksta līgumus par savstarpējiem norēķiniem izglītības iestādēs, par projektu 
līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu, par aizņēmumiem, saimnieciskos līgumus, ja to realizācija notiek 
vairākās kārtās. 

3. Izteikt noteikumu 1.2.punktu sekojošā redakcijā: Izmantojot izsniegtos autentifikācijas rīkus paraksta 
pārskatus Valsts kases elektronisko pakalpojumu portālā ePārskatu sistēmā novada pašvaldībai un 
radniecīgajām kapitālsabiedrībām. 

4. Izteikt noteikumu 1.3.punktu sekojošā redakcijā: Atver un slēdz kontus kredītiestādēs un Valsts kasē 
par līdzekļiem, kas saistīti ar maksājumiem no valsts budžeta: Valsts budžeta dotācijām un 
mērķdotācijām; Aizņēmumiem; Projektu finansēšanai; Pārējiem naudas līdzekļiem. 

5. Izteikt noteikumu 1.4.punktu sekojošā redakcijā: Slēdz līgumus, paraksta pieņemšanas-nodošanas 
aktus par nekustamās mantas atsavināšanu un pieņemšanu par visa novada nekustamo īpašumu. 

6. Izteikt noteikumu 2.1.punktu (apvienojot ar 2.5.punktu) sekojošā redakcijā:Slēdz saimnieciskos un 
finansiālos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām jautājumos, kas saistīti ar novada 
administrācijai nepieciešamajiem pakalpojumiem domes budžeta ietvaros un pēc novada domes 
priekšsēdētāja pilnvarojuma, kā arī slēdz līgumus par  kustamās un nekustamās mantas 
apsaimniekošanu (izīrēšanu, iznomāšanu);  
Saimnieciskās darbības līgumus virs EUR 50 000 (piecdesmit tūkstošiem euro) saskaņo ar domes 
priekšsēdētāju. 

7. Izteikt noteikumu 2.2.punktu sekojošā redakcijā:Paraksta un apstiprina, finanšu – grāmatvedības 
attaisnojošos dokumentus, pārskatus. 

8. Izteikt noteikumu 2.3.punktu sekojošā redakcijā: Veic uzraudzību par mantas (pamatlīdzekļu) 
saglabāšanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. Rīkojas ar domes administrācijas rīcībā nodoto 
mantu grāmatvedības u.c. administratīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Izteikt noteikumu 2.4.punktu sekojošā redakcijā: Pirms finanšu – grāmatvedības dokumentu 
parakstīšanas par līdzekļu pārskaitīšanu pieprasa no grāmatvedības atbildīgajiem darbiniekiem 
pamatojumu līdzekļu pārskaitīšanai un informāciju par līdzekļu iepriekšējo izlietošanu. 

10. Izteikt noteikumu 2.6.punktu sekojošā redakcijā: Kustamo mantu ar atlikuma vērtību līdz EUR 711 
(septiņi simti vienpadsmit euro) atsavina ar novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu likumdošanas 
noteiktajā kārtībā, virs EUR 711 (septiņi simti vienpadsmit euro) ar domes lēmumu likumdošanas 
noteiktajā kārtībā.  

11. Izslēgt noteikumu 3.1.punktu. 
12. Izslēgt noteikumu 3.2.punktu. 
13. Izteikt noteikumu 3.3.punktu sekojošā redakcijā: Slēdz saimnieciskos un finansiālos darījumus ar 

juridiskajām un fiziskajām personām jautājumos, kas saistīti ar pagasta pārvaldei nepieciešamajiem 
pakalpojumiem apstiprinātās budžeta tāmes  ietvaros, Iepirkuma likumā nereglamentētajiem 
darījumiem, kustāmās un nekustamās mantas apsaimniekošanu (izīrēšanu, iznomāšanu) atbilstoši 
domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem. Preču iegādes un pakalpojumu līgumus ar 
līgumsummu virs EUR 2000,00 (bez PVN) un būvdarbu līgumus ar līgumsummu virs EUR 5000,00 
(bez PVN) saskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru. 

14. Izslēgt noteikumu 3.5.punktu. 
15. Papildināt noteikumus ar punktu 4. Iestādes vadītājs 
16. Papildināt noteikumus ar 4.1.punktu sekojošā redakcijā: Slēdz saimnieciskos un finansiālos darījumus 

ar juridiskajām un fiziskajām personām jautājumos, kas saistīti ar iestādei nepieciešamajiem 
pakalpojumiem apstiprinātās budžeta tāmes  ietvaros, iepirkuma likumā nereglamentētajiem 
darījumiem. Preču iegādes un pakalpojumu līgumus ar līgumsummu virs EUR 2000,00 (bez PVN) un 
būvdarbu līgumus ar līgumsummu virs EUR 5000,00 (bez PVN) saskaņo ar pašvaldības 
izpilddirektoru. 

17. Papildināt noteikumus ar 4.1.punktu sekojošā redakcijā: Veic uzraudzību par mantas (pamatlīdzekļu) 
saglabāšanu iestādē. Rīkojas ar iestādes rīcībā nodoto mantu grāmatvedības u.c. administratīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.    

18. Mainīt numerāciju no „4” uz „5” . 
19. Izteikt noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā: Pašvaldība savus finanšu līdzekļus glabā Latvijas 

Republikā reģistrētajās kredītiestādēs un Valsts kasē. 
20. Mainīt numerāciju no „5” uz „6”. 
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21. Izteikt noteikumu 6.punktu sekojošā redakcijā: Amatpersonas ar pašvaldības mantu rīkojas saskaņā 
ar domes pieņemtajiem lēmumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

22. Mainīt numerāciju no „6” uz „7”. 
23. Izteikt noteikumu 7.punktu sekojošā redakcijā: Aizņēmuma līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi, 

kurus pašvaldības izlieto tikai apropriācijas kārtībā, pamatojoties uz domes lēmumiem. 
24. Mainīt numerāciju no „7” uz „8”. 
25. Izteikt noteikumu 8.punktu sekojošā redakcijā: Pašvaldības budžeta asignējumus var izdarīt vienīgi 

domes apstiprinātajā budžetā paredzētajiem mērķiem. 
 

 
Lēmums Nr.268 

Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku  
kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikums” (apstiprināts 28,12,2010., protokols Nr.16.,10.§) 

_____________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I. Stūrmane, J.Subatiņš 

 
Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41. panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 
4.daļu, 11.panta 1.daļu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags s), 
PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Izdarīt nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas 
noteikšanas nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., sēdes protokols Nr.16.,10.§) sekojošus grozījumus:  
 

I Vispārīgie jautājumi 
Papildināt ar: 
4.1 punktu Darbinieka novērtēšanas mērķi: 
4.1 1. punktu novērtēt Darbinieka amata (darba) pienākumu veikšanas kvalitāti un 

profesionālo kvalifikāciju; 
4.1 2. punktu noteikt Darbinieka mācību un profesionālās attīstības vajadzības; 
4.1 3. punktu izvirzīt darba uzdevumus darbinieka tālākai darbībai un amata pienākumu izpildei. 
II Darbinieka novērtēšana 
5.punkts izteikt šādā redakcijā: Darbinieka kārtējo novērtēšanu veic reizi 2.gados. 
Papildināt ar: 
7.1 punkts Darbinieks var pieprasīt pirmstermiņa novērtēšanu, ja: 
7.1 1. punkts iegūst augstāku izglītības līmeni; 
7.1 2. punkts nepārtrauktais darba stāžs mainās „Darbinieka darbības un tās rezultātu 

novērtēšanas veidlapa” (turpmāk tekstā-Veidlapa) (pielikums Nr.1) noteiktajās 
robežās. 

7.2 1. punkts Darbinieka pirmstermiņa novērtēšanu var veikt pēc tiešā vadītāja vai 
izpilddirektora ierosinājuma 

8. punkts izteikt šādā redakcijā: Darbinieka prasmju novērtēšanas rezultātus atspoguļo 
Veidlapa (pielikums Nr.1) 

14. punkts izteikt šādā redakcijā: Iestāžu vadītājus, administrācijas nodaļu un struktūrvienību 
vadītājus novērtē Izpilddirektors. Administrācijas darbiniekus novērtē attiecīgās 
nodaļas vadītājs, pieaicinot Izpilddirektoru vai Izpilddirektora rīkojumā noteiktu 
citu speciālistu. Iestāžu darbiniekus novērtē iestādes vadītājs. Izpilddirektora 
darbību novērtē novada domes priekšsēdētājs, pieaicinot priekšsēdētāja vietnieku 
vai domes komiteju priekšsēdētāju.  
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III Mēnešalgas noteikšana 
20. punkts izteikt šādā redakcijā Darbiniekam atgriežoties no ilgstošas attaisnotas 

prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), 
piemēro pēdējo piešķirto vērtējumu un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē 
amatpersonas (darbinieka) darba izpildi. Ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) 
darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo 
vērtējumu. 

21. punkts Izslēgts 
IV Novērtēšanas rezultāta apstrīdēšana 
22.1 izteikt šādā redakcijā: Ja darbinieks nepiekrīt Veidlapa saturam, tad neparaksta to, 

sniedzot pamatojumu parakstu zonā „Darbinieka komentārs”.  
23. izteikt šādā redakcijā: Atkārtota darbinieka novērtēšana notiek 10 (desmit) darba 

dienu laikā.  
 

2. Apstiprināt Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2 (pielikumi pievienoti). 
 

         
Pielikums Nr.1 

Jēkabpils novada domes 27.11.2014. lēmumam Nr.268    

Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku 
kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumam 

(apstiprināts 28.12.2010. protokols Nr.16,10.§) 
 

Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas veidlapa 
 

____________________________________________ 
 (iestādes nosaukums) 

 
Darbinieks               _______________________  
   (vārds, uzvārds) 
 
Amats  ______________________________ 
Struktūrvienība  ______________________________ 
 
Tiešais vadītājs ______________________________________    
  (amats, vārds, uzvārds) 
 
Novērtēšanas periods - ________________________________________ 
     (no- līdz;  novērtēšanas datums) 
    

I daļa 
Izglītība 
 Punktu skaits 
Izglītības līmenis Izglītība atbilst 

amatam 
Izglītība neatbilst 
amatam 

Augstākā vai profesionālā augstākā izglītība 
vismaz 1 gadu papildus izglītība vai maģistra 
grāds 

10 9 

Augstākā izglītība vai 2. līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība (bakalaurs) 

9 8 

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
(koledža) 

8 7 



17 

 

Profesionālā vidējā izglītība (arodskola, 
arodģimnāzija, tehnikums) 

7 6 

Vispārējā vidējā izglītība, profesionālā 
pamatizglītība (arodskola) 

6 5 

 
Paskaidrojums :  
Izglītības atbilstību izvērtē pēc dokumentiem, kas atrodami darbinieka personas lietā. 
Izglītības prasības tiek noteiktas amata aprakstā atbilstoši konkrēto pienākumu veikšanai. 
Apvilkt izglītības līmenim atbilstošos punktus. 
 

Nepārtrauktais darba stāžs  
 

Gadi punkti 
Līdz 1 gadam 8 

1 -5 gadi 9 
Virs 5 gadiem 10 

 
Paskaidrojums:  
Termiņu aprēķina ņemot pilnus gadus. 
Termiņā tiek iekļauts pašvaldībā sistēmā nepārtraukti nostrādātais laiks un darba pieredze valsts iestādē 
profesionālajā jomā, ja tā ir būtiska iestādes funkciju izpildei. 
Nostrādātā laika aprēķināšanai tiek izmantoti darbinieka personas lietā esoša informācija. 
Apvelk atbilstošos punktus. 
 
  Kopējais vērtējums punktos par I daļu _________________ 
 
Aizpildīja ______________________________________________________ 

          (Paraksts, vārds, uzvārds, datums-) 
 
 

II daļa 
Darbam nepieciešamo prasmju novērtējums 

 
Paskaidrojums: 
 Novērtējot darbinieka prasmes, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, izmanto, apvelk 
atbilstošo punktu skaitu, kas atbilst prasmju līmenim. 
 Visus kritēriju punktus summē un ieraksta kopējā vērtējumā. Punktu skaitu izdala ar 100 iegūst 
koeficientu. Darbinieka novērtējumam atbilstošo mēnešalgu nosaka koeficientu reizina ar amatam 
atbilstošās mēnešalgas grupas noteikto maksimālo apmēru. 
 
20 punkti  
Attiecīgā prasme ir tik  
attīstīta, ka ļauj izcili veikt 
amata pienākumus 

19 punkti 
 Attiecīgā prasme ir izkopta 
tādā līmenī, ka ļauj teicami 
veikt amata pienākumus  

18 punkti  
Attiecīgā prasme atbilst 
prasībām, kas ļauj labi 
veikt amata pienākumus 

17 punkti  
Attiecīgā prasmes daļēji 
 atbilst prasībām, kas ļauj 
gandrīz labi, veikt amata 
pienākumus  

   

 
1. Profesionālā kvalifikācija Darbinieka komentārs 

1.1.Profesionālo zināšanu, prasmju 
un iemaņu pietiekamība un atbilstība 
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amatam izvirzītajām prasībām, 
pieredze. 
1.2.Iekšējo un ārējo normatīvo aktu 
pārzināšana un ievērošana sekošana 
līdzi jaunākajām aktualitātēm nozarē, 
vēlme un spēja apgūt jaunas prasmes 
un iemaņas. 

 

1.3.Personīgo mērķu paaugstināšana 
(kursu, semināru apmeklēšana), 
sekošana līdzi jaunākajām 
aktualitātēm nozarē, vēlme un spēja 
apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 

 

 
Rādītājs punkti punkti punkti punkti 

Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 
Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 

Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 
 
 

 
 

2. Darba kvalitāte un pienākumu 
izpilde 

Darbinieka komentārs 

2.1. Amata aprakstā noteikto 
pienākumu izpilde; attieksme pret 
papildus darbu veikšanu; iniciatīva 
darba izpildes pilnveidošanā; 
iesaistīšanās jaunos projektos; darba 
izpildes precizitāte un kvalitāte; 

 

2.2.Prasme plānot un veikt kvalitatīvi 
uzticētos darba pienākumus 

 

2.3.Prasme veikt darba pienākumus 
kvalitatīvi, akurāti un noteiktajos 
izpildes termiņos 

 

 
 

Rādītājs punkti punkti punkti punkti 
Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 
Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 

 
 
  
 

3. Sadarbības prasme saskarsmes Darbinieka komentārs 

Piezīmes intervijas laikā 
 

 
 

Piezīmes intervijas laikā 
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iemaņas 
3.1.Spēja efektīvi sadarboties ar 
kolēģiem, strādāt komandā. 
Attieksme pret kolēģiem (atsaucība, 
konsultēšana, atbalsts problēmu 
risināšanā, spēja radīt labvēlīgu 
atmosfēru kolektīvā). Spēja pamatot 
un aizstāvēt savu viedokli, uzklausīt 
un pieņemt cita viedokli. 

 

3.2.Prasme rast vidusceļu starp 
argumentiem un priekšlikumiem. 
Panākt vienošanos arī tad ja pusēm ir 
atšķirīgas intereses. 

 

3.3.Prasme veidot un uzturēt 
kontaktus, lai sasniegtu mērķus. 

 

 
 
 

Rādītājs punkti punkti punkti punkti 
Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 
Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 

 
  
 
 

4. Iniciatīva Darbinieka komentārs 
4.1.Iniciatīvas izrādīšana kopēju mērķu 
sasniegšanai, noderīgu ideju ierosināšana, 
iespējamo problēmu paredzēšana, jaunu 
iespēju meklēšana, priekšlikumi 
 problēmu risināšanai, darba kvalitātes  
paaugstināšanai 

 

4.2. Prasme sasniegt darba rezultātus, 
uzņemoties personīgo atbildību par 
teicamu darba izpildi 

 

4.3.Gatavība aktīvi rīkoties , noteikt un 
risināt problēmas, meklēt iespējas uzlabot 
darba rezultātus. 

 

4.4. Spēja savlaicīgi reaģēt noteiktās 
situācijās, pieņemot lēmumu par 
attiecīgās rīcības nepieciešamību. 
Dažādos amatu līmeņos var tikt pieņemti 
dažādas pakāpes lēmumi, sākot no 
lēmuma veikt konkrētu darbību, kas 
balstīta uz iepriekšēju precedentu, un 
beidzot ar stratēģiskiem lēmumiem, kur 
pastāv zināma neskaidrība un risks par 
lēmuma pareizību. 

 

Piezīmes intervijas laikā 
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Rādītājs punkti punkti punkti punkti 
Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 
Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 

 
  
 

Individuālie darba izpildes mērķi; mācību vajadzības – uzdevumi nākamajam laika 
posmam 
(semināri, pieredzes apmaiņa, konferences, profesionālās literatūras lasīšana; prezentāciju 

gatavošana, individuālās apmācības pie vadītāja vai pieredzējuša kolēģa, gadījumu 

analīze, jaunu pienākumu uzņemšanās, u.c.) 
Ko tieši jāiemācās vai jāapgūst : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
  Kopējais vērtējums punktos par II daļu ______________________ 
  Kopējais vērtējums punktos par I un II daļām ________________ 
 
Aizpildīja__________________________________________________________ 
  (Paraksts, vārds, uzvārds, datums) 
 
Apstiprinu darbības novērtēšanas rezultātus. 
Darbinieks___________________________________________________   
 (paraksts, vārds, uzvārds, datums)  
 
Tiešais iestādes vadītājs_______________________________________ 
    (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 
 
Izpilddirektors vai___________________________________________  
 
 
Noteiktā mēnešalga atbilstoši  novērtēšanas rezultātiem- 

Noteiktā maksimālā 
mēnešalga atbilstošai 
mēnešalgu grupai EUR¹ 

sareizina ar  
Kopējais vērtējums 
punktos : 100 

Noteiktā mēnešalga 
atbilstoši  novērtēšanas 
rezultātiem  EUR 

   
 

 
Iestādes vadītājs______________________________________________ 
   (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 

Piezīmes intervijas laikā 
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Pielikums Nr.2 
Jēkabpils novada domes 27.11.2014. lēmumam Nr.268    

Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku 
kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumam 

(apstiprināts 28.12.2010. protokols Nr.16,10.§) 
 

10. Darbinieka darbības un tā rezultātu novērtēšanas 
11. veidlapa (fiziskais un kvalificētais darbs) 

 
___________________________________________________________ 

 (iestādes nosaukums) 
 

Darbinieks 
Vārds  Uzvārds  
 
Amats  
 
Struktūrvienība  
 
Tiešais vadītājs 
Vārds  Uzvārds  
 
Amats  
 
Struktūrvienība  
 
Novērtēšanas periods – no  līdz Novērtēšanas datums 

 
 
Darbam nepieciešamo prasmju novērtējums                 
Paskaidrojums: 
Novērtējot darbinieka prasmes, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, izmanto, apvelk atbilstošo 
punktu skaitu, kas atbilst prasmju līmenim. 
Visus kritēriju punktus summē un ieraksta kopējā vērtējumā. 
    
Kritērija raksturojums Kritērija vērtība 
Attiecīgā prasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata 
pienākumus 

100 punkti 

Attiecīgā prasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata 
pienākumus 

99 punkti 

Attiecīgā prasme ir pietiekama, darbinieks var veikt amata 
pienākumus 

98 punkti 

 
Izvērtē šādas darbinieka prasmes:  
 
1.Darba disciplīna 
Darba laika, iekšējās kārtības noteikumu ievērošana. 
Darba laika efektīva izmantošana. 
Darbinieka atbildības sajūta. 
Attieksme pret tiešā darba vadītāja rīkojumiem un aizrādījumiem. 
Kritērija vērtība punkti punkti punkti 
Darbinieka 100 99 98 
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pašnovērtējums 
Vadītāja novērtējums 100 99 98 
Novērtējums pēc 
abpusējām sarunām 

100 99 98 

 
 
Piezīmes intervijas laikā 
 
 
 
 
 
 
2.Darba kvalitāte 
Darba izpildes precizitāte un kvalitāte, atbildība, iniciatīva un ierosinājumi darba kvalitātes un 
efektivitātes uzlabošanai.  
Spēja pamanīt un labot kļūdas patstāvīgi. 
Kritērija vērtība punkti punkti punkti 
Darbinieka pašnovērtējums 100 99 98 
Vadītāja novērtējums 100 99 98 
Novērtējums pēc 
abpusējām sarunām 

100 99 98 

 
 
Piezīmes intervijas laikā 
 
 
 
 
 
 
 
3.Komunikācijas prasmes 
Spēja pārliecināt citus, uzklausīt un pieņemt cita viedokli, izmantot argumentus, pieejamo 
informāciju, lai sasniegtu noteiktos uzdevumus. 
Prasme attiecas gan uz komunikāciju ar viena līmeņa darbiniekiem gan vadītājiem. 
Kritērija vērtība punkti punkti punkti 
Darbinieka 
pašnovērtējums 

100 99 98 

Vadītāja novērtējums 100 99 98 
Novērtējums pēc 
abpusējām sarunām 

100 99 98 

 
 
Piezīmes intervijas laikā 
 
 
 
 
 
 
 
4. Patstāvība 
Spēja veikt darba pienākumus pilnīgi patstāvīgi; operatīvi mainīt darba gaitu. Kontroles un 
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uzraudzības nepieciešamība - reti vai vienmēr, nepieciešamība pēc pamudinājumiem un 
atgādinājumiem. 
Kritērija vērtība punkti punkti punkti 

Darbinieka pašnovērtējums 100 99 98 
Vadītāja novērtējums 100 99 98 
Novērtējums pēc 
abpusējām sarunām 

100 99 98 

 
Piezīmes intervijas laikā 
 
 
 
 
 
 
 
Kopējais vērtējums punktos  ________________ 
Formula darbinieka mēnešalgas aprēķināšanai 
 
Kopējais 
punktu skaits 

izdala ar 4 punktu skaits 
darba algas 
aprēķināšanai 
(pilnos 
ciparos) : 100 

sareizina apstiprinātā 
maksimālā 
mēnešalga 
euro 

Noteiktā 
mēnešalga 
euro atbilstoši 
novērtēšanas 
rezultātiem 

 :4  X   
 
 
Aizpildīja__________________________________________________________ 
  (Paraksts, vārds, uzvārds, datums) 
 
Apstiprinu darbības novērtēšanas rezultātus. 
 
Darbinieks ___________________________________________________   
 (paraksts, vārds, uzvārds, datums)  
 
Noteiktā mēnešalga atbilstoši  novērtēšanas rezultātiem – 
___________________________________________________________ 
 
Iestādes vadītājs ______________________________________________ 
   (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 
 
 
 

Lēmums Nr.269 
Par saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.12/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 
___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, R.Rubina, K.Ozola 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, 
piekto, sesto un septīto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu un 
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, 
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Ministru kabineta 2005gada 15.novembra noteikumiem  Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes pabeigšanas” 27.,29.,30.,31. un 31.1.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils 
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.novembra saistošos noteikumus Nr.24/2014 
„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiemJēkabpils novadā”” un paskaidrojuma rakstu. 
 2. Nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
 4. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus 
un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības oficiālajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 
 5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā „Ļaudis un 
Darbi”. 
 6. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikta Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļai un 
juriskonsultei. 
 

 
Lēmums Nr.270 

Par līdzekļu piešķiršanu „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” (Reģ. Nr. 
40008079151) apriņķu ģerboņu restaurācijai 

________________________________________________________________ 
E. Meņķis, I.Stūrmane 

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

27.punktu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Piešķirt līdzfinansējumu „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” Jēkabpils 
apriņķa ģerboņa restaurācijai EUR 200.00 (divi simti euro 00 centi) no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.  
 2. Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc iesniegtā rēķina un naudas līdzekļus izmantot līdz 2014.gada 
30.decembrim. 

 
 

 
Lēmums Nr.271 

Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada sportistiem 
________________________________________________________________ 

I.Jātniece, I. Stūrmane 
 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu; 
Jēkabpils novada pašvaldības noteikumi „Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai Jēkabpils novadā” 
(apstiprināti ar Jēkabpils novada pašvaldības 19.12.2013. sēdes lēmumu Nr.435 protokols Nr.18), kā arī un 
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ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 
Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Piešķirt naudas balvu sekojošiem sportistiem no līdzekļiem sporta biedrībām un pasākumu atbalstam 
EUR 569,00 (pieci simti sešdesmit deviņi euro 00 centi) un EUR 83,31 (astoņdesmit trīs euro 31 cents) no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 
 

Lēmums Nr.272 
Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada izglītības iestāžu pedagogiem 
_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš,  B.Vaivode 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, apstiprināts ar Jēkabpils novada  domes 
28.12.2010.gada sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 9.§) 53.punktuun ņemot vērā 2014.gada 20.novembra 
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumuunFinanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Piešķirt naudas balvu EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par sasniegumiem 
kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā un labiem mācību rezultātiem par pilnu pedagoģisko slodzi un 
pilnu nostrādātu gadu.  
 2. Naudas balvu par nepilnu slodzi un nepilnu nostrādāto laiku aprēķināt proporcionāli tarificētajām 
stundām un nostrādātajam laikam. 
 3. Līdzekļus naudas balvu izmaksai, pamatojoties uz aprēķinu tabulu EUR 13750.57 (trīspadsmit 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro57 centi) piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un sadalīt 
sekojoši: 
 

Nr.p.k. Izglītības iestādes 
nosaukums 

Summa 
EUR 

Darba 
devēja 

sociālais 
nodoklis 

EUR 

Kopā 
EUR 

1. Ābeļu pamatskola 2259.00 532.90 2791.90 
2. Bērzgala pamatskola 966.60 228.02 1194.62 
3. Dignājas pamatskola 1513.00 356.92 1869.92 
4. Dunavas pamatskola 1175.55 277.31 1452.86 
5. Rubenes pamatskola 2272.80 536.15 2808.95 
6. Zasas vidusskola 2939.01 693.31 3632.32 
 kopā  11125.96 2624.61 13750.57 

 
4. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos. 

 

Lēmums Nr.273 
Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada pedagogu apbalvošanai 
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_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, J.Subatiņš,  B.Vaivode 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nolikuma „Jēkabpils 
novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un 
sporta sacensībās”, apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.01.2014. sēdes lēmumu Nr.23 (protokols 
Nr.2) 5.2.punktu un ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus, 
  
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Piešķirt līdzekļus skolotāju apbalvošanai EUR 988.72 (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro72 
centi), tai skaitā EUR 800.00 naudas balvām un EUR 188.72 darba devēja sociālajam nodoklim no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un sadalīt sekojoši: 
 

Nr.p.k. Izglītības iestādes 
nosaukums 

Summa 
EUR 

Darba 
devēja 

sociālais 
nodoklis 

EUR 

Kopā 
EUR 

1. Ābeļu pamatskola 176.20 41.57 217.77 
2. Bērzgala pamatskola 27.20 6.42 33.62 
3. Dignājas pamatskola 180.8 42.65 223.45 
4. Dunavas pamatskola 36.20 8.54 44.74 
5. Rubenes pamatskola 67.80 15.99 83.79 
6. Zasas vidusskola 311.80 73.55 385.35 
 kopā  800.00 188.72 988.72 

 
 2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos 
 
 

Lēmums Nr.274 
Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „SKN Sports” (Reģ. Nr. 40008167558) 

________________________________________________________________ 
E. Meņķis, B. Vaivode 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 2l.panta pirmās daļas 27.punktuun ņemot vērā 2014.gada 

20.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Finansiāli neatbalstīt biedrību „SKN Sports” pasākumu „MOTORU SVĒTKI 
2015”organizēšanu. 

2. Aicināt biedrību „SKN Sports” piedalīties Jēkabpils novada NVO projektu konkursā 2015.gada 
pavasarī. 
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Lēmums Nr.275 
Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes namam „Mežvijas” 
_____________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode 
 

Sakarā ar to, ka Sociālās aprūpes namā „Mežvijas” lietošanā esošais televizors, kurš ir saņemts kā 
humānās palīdzības sūtījums,  ir nolietojies un ir lietošanai nederīgs, lūgums no Jēkabpils novada 
pašvaldības līdzekļiem piešķirt EUR 400.00 jauna televizora un dekodera iegādei.  

Ņemot vērā 2014.gada 20.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

 Piešķirt finansējumu Sociālajam dienestam jauna televizora un dekodera iegādei EUR 400,00 (četri 
simti euro 00 centu) apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

  

 

 

Lēmums Nr.276 
Par līdzekļu piešķiršanu televīzijas sižetam par nodibinājumu „Mārtiņa fonds”  

(Reģ. Nr. 40008018975)rehabilitācijas centru „Dūjas” 
________________________________________________________________ 

E. Meņķis, J.Subatiņš, B. Vaivode 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 2l.panta pirmās daļas 27.punktuun ņemot vērā 2014.gada 

20.novembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Piešķirt finansējumu SIA „Ziņas TV” sižeta translācijai par nodibinājumu „Mārtiņa fonds” 
raidījumā „Attīstības kods” EUR 121.00 (viens simts divdesmit viens euro 00 centu) apmērā no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 

2. Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc iesniegtā rēķina. 
 

 
 

Lēmums Nr.277 
Par SIA „Rubenes aptieka” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā 

_____________________________________________________ 
E.Meņķis, K.Ozola 

 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 28.panta piekto daļu, un ņemot vērā 2014.gada 
20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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 Apstiprināt SIA „Rubenes aptieka”, reģistrācijas Nr.45403005388, juridiskā adrese „Zelta sietiņš”, 
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, statūtus jaunajā redakcijā. Ar jaunu statūtu apstiprināšanu zaudē spēku 
SIA „Rubenes aptieka” statūti, kas tika apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 2011.gada 16.novembra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.15,3.§). 
 
 
 

Lēmums Nr.278 
Par SIA „Zasas aptieka” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā 
_____________________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola 
 

 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 28.panta piekto daļu, un ņemot vērā 2014.gada 
20.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt SIA „Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr.45403005341, juridiskā adrese „Zasas ambulance”, 
Zasas pagasts, Jēkabpils novads, statūtus jaunajā redakcijā. Ar jaunu statūtu apstiprināšanu zaudē spēku SIA 
„Zasas aptieka” statūti, kas tika apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 2011.gada 16.novembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.15,2.§). 
 

 
 
 

Lēmums Nr.279 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Zasas pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.280 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Ābeļu pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.281 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

 un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Leimaņu pagasts, Ābeļu pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 
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 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.282 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Kalna pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.283 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Rubenes pagasts) 

 (E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.284 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Rubenes pagasts) 

 (E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.285 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Dunavas pagasts) 

 (E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.286 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Dunavas pagasts) 

 (E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.287 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Ābeļu pagasts, Rubenes pagasts, Kalna pagasts) 

 (E.Meņķis, A.Liepiņa) 
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 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.288 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Ābeļu pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.289 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Ābeļu pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.290 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Kalna pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.291 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Zasas pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

Lēmums Nr.292 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Zasas pagasts) 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
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Lēmums Nr.293 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

(E.Meņķis, A.Liepiņa) 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Lēmums Nr.294 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

(Rubenes 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, 
 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Maldoņi”, Rubenes pagasts, zemes vienības 

sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība”, reģ.Nr.45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Maldoņi”, Rubenes pagasts, zemes gabalu 17.1 ha platībā (Nr.2 zemes 
ierīcības projektā) un zemes vienības - 8,6 ha,  3,0 ha,  1,5 ha, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot 
nosaukumu „Kamolaines”.  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Kamolaines”, Rubenes pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 17.1 
ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), zemes vienībai - 8,6 ha, zemes vienībai - 1,5 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība zemes vienībai – 3.0 ha platībā. 

4. Zemes gabals 0.8 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Maldoņi” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Maldoņi”, Rubenes pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 

kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 0.8 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.295 

Par atvaļinājuma piešķiršanuJēkabpils novada domes priekšsēdētājam 
____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Kalniņa  
 

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, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), 
PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Edvīns Meņķis),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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 1.  Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim laikā 
no 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gada 3.decembrim (ieskaitot). 
 2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja vietniekam Aivaram 
Vanagam noteikt priekšsēdētāja amatalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. 
 3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 
 
 
Nākamā apvienotās komitejas sēde notiek 2014.gada 15.decembrī 

Nākamā domes sēde notiek  2014.gada 19.decembrī plkst.11:00 

 


