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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2014.gada 27.februārī Nr.4 
                                                
Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēde atklāta plkst.11:05 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis  
Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža 
 
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags.  
 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Ritma Rubina, Ina Gusāre, Edīte 
Balode, Kristīne Ozola, Biruta Vaivode, E.Ūbele, Rasma Mazulāne, Andris Savickis, Kaspars Sēlis, pagastu 
pārvalžu vadītāji   Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons 
Tropiks, Juris Krūmiņš un pienākumu izpildītāja Inga Kliģe. 
 
Sēdē nepiedalās deputāti  – Edmunds Erdlāns un Daiga Ģeidāne. 
 
Sēdē piedalās: 
Jānis Čudarāns – VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona direktors  
Andris Rūrāns - VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļas vadītājs 
Ivans Lavrinovičs - SIA „Jēkabpils autobusu parks” direktora vietnieks pasažieru pārvadājumos 
Aigars Līcis – SIA „Alko” – īpašnieks 
Aigars Zeltiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļas pārstāvis 
 
Apstiprinātā darba kārtība: 
Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 
Lēmuma nosaukums 

1.  36 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  
2.  37 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  
3.  38 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  
4.  39 Par īres tiesību piešķiršanu  
5.  40 Par īres tiesību piešķiršanu  
6.  41 Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā „Liepas”, Liepas, Zasas 

pagastā, Jēkabpils novadā  (Biedrība „Pūpols”) 
7.  42 Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru ielā 108, Jēkabpilī  (SIA 

„ADONISS”,) 
8.  43 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Vecāres” Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads) 
9.  44 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Rubenes pagasts) 
10.  45 Par zemes vienības platības precizēšanu (Kalna pagasts) 
11.  46 Par ceļu servitūta noteikšanu Ābeļu pagastā  
12.  47 Par atkārtotu nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 

pārdošanu izsolē („Domkalni”,  Zasas pagasts) 
13.  48 Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas 2014.-

2016.gadam apstiprināšanu 
14.  49 Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam” aktualizētā 
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Investīciju plāna apstiprināšanu. 
15.  50 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija lēmumā Nr.210 
16.  51 Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

17.  52 Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils 
novadā” apstiprināšanu 

18.  53 Par finansējuma piešķiršanu leģionāru atceres sarīkojumam 
19.  54 Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Savējie M” ekspedīcijas  organizēšanai 
20.  55 Par līdzekļu piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai braucienam uz Rumāniju projekta 

„Teātra mēģinājumi dzīvei” ietvaros 
21.  56 Par papildinājumiem 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.293 „Par komunālo 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” 
22.  57 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda  
23.  58 Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas speciālistu noteiktās mēnešalgas 

apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 
24.  59 Par grozījumiem Zasas vidusskolas nolikumā 
25.  60 Par Jēkabpils novada NVO 2014.gada iniciatīvu konkursa nolikuma  apstiprināšanu 
26.  61 Par darba grupas izveidi pašvaldības struktūras izvērtēšanai 
27.  62 Par grozījumiem 2012.gada 1.oktobrī AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” izsniegtajā 

derīgo izrakteņu atļaujā Nr.4 (VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”) 
 
 
 

Lēmums Nr.36 
Par atļaujas izsniegšanu Daugavā ar murdiem 

(Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 

______________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. 
„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi 
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas 
kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu un 2014.gada 20.februāra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 

1. Atļaut M.B. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Dignājas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai, 
ievērojot 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, 
nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), ieskaitot to Jēkabpils novada 
pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

3. Noteikt, ka M.B. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 
noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 



3 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. 
un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 
 

 
Lēmums Nr.37 

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 
(Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 

______________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. 
„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi 
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas 
kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu un 2014.gada 20.februāra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 

1. Atļaut D.K. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Dignājas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai, 
ievērojot 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, 
nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), ieskaitot to Jēkabpils novada 
pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

3. Noteikt, ka D.K. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 
noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. 
un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 
 
 

Lēmums Nr.38 
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 

______________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. 
„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi 
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas 
kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu un 2014.gada 20.februāra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
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Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut G.C. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada teritorijā, pašpatēriņa zvejai, ievērojot 11.08.2009. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot 
gada zvejas tiesību nomu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), ieskaitot to Jēkabpils novada 
pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

3. Noteikt, ka G.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un noslēgts 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 
189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 
vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 
 

Lēmums Nr.39 
Par īres tiesību piešķiršanu  

_________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.40 
Par īres tiesību piešķiršanu  

________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 
Lēmums Nr.41 

Par nedzīvojamo telpu nomu 
nekustamajā īpašumā „Liepas”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 
(Biedrība „Pūpols”,  „Pūpoli”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229 

______________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 
14.punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. 
punktu, 69.1 punktu, 74.punktu un 2014.gada 20.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, 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. Iznomāt biedrībai „Pūpols”, VRNr.40008170083, juridiskā adrese „Pūpoli”, Rubenes pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5229, nekustamajā īpašumā „Liepas”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā,  saskaņā ar 
VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 2004.gada 04.novembra būves tehniskās inventarizācijas lietu 
Nr.251, telpu Nr.5 pirmajā stāvā, 10.8 kv.m. platībā no 2014.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam 
biedrības nodarbību organizēšanai, noslēdzot vienošanos par papildinājumiem 2013.gada 1.aprīlī 
noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā. 

2. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par papildinājumiem 2013.gada 1.aprīļa 
Nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punktam un Ministru kabineta noteikumu 
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

3. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt vienošanos, 
vienošanās netiek noslēgta. 

 
 

Lēmums Nr.42 
Par nedzīvojamo telpu nomu 

nekustamajā īpašumā Bebru ielā 108, Jēkabpilī  
(SIA „ADONISS”) 

____________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 56.punktu un 2014.gada 20.februāra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
 1. Pagarināt 2013.gada 10.janvārī noslēgto nomas līgumu (Nr.JNA/2-9/13/2) ar SIA „ADONISS”, 
par nedzīvojamās telpas pirmajā stāvā Nr.2- 23.30 kv.m. platībā Bebru ielā 108, Jēkabpilī, nekustamā 
īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī, administratīvajā ēkā nomu, saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas 
lietu Nr.3518, līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot vienošanos. 
 2. Noteikt nomas maksu par iznomāto telpu EUR 12.59 bez PVN mēnesī.  
 3. Novada domes izpilddirektoram noslēgt Vienošanos par 2013.gada 10.janvārī noslēgtā nomas 
līguma (Nr.JNA/2-9/13/2) pagarināšanu, atbilstoši šī lēmuma 1.punktam un Ministru kabineta noteikumu 
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 
 4. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt 
vienošanos, vienošanās netiek noslēgta. 
 5. Novada domes izpilddirektoram ir tiesības pagarināt nomas līgumu, noslēdzot Vienošanos, uz 
esošajiem nosacījumiem vēl uz vienu gadu, ja nevienai no pusēm nav ierosinājumu par līguma nosacījumu 
maiņu. 
 

 
Lēmums Nr.43 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

(„Vecāres” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads) 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 



6 

 

 
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.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss (Anita Lemaka), 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecāres”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.56480050059, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.56480050059 sadalīšanai saskaņā ar 
„Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Zemes gabals 2.12 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), zemes gabals 7.0 ha platībā ar apzīmējumu 
kadastrā 56480050060, zemes gabals 1.6 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 56480050061, zemes gabals 
2.4 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 56480050062 paliek īpašuma sastāvā, piešķirot jaunu nosaukumu 
„Sniedzes”,  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Sniedzes”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes vienībām ar 
apzīmējumu kadastrā 56480050060 – 7,0 ha,  56480050061 – 1,6 ha, 56480050062 – 2,4 ha platībā un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežniecība zemes gabalam 2.12 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecāres”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 0.98 ha platībā (Nr.1 zemes 
ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Vecāres”.  

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Vecāres”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Lēmums Nr.44 
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

(Rubenes pagasts) 
_____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.644. „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un 2014.gada 20.februāra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Vienpusēji lauzt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar R.D.  
2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību - 0.8 ha. 
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

vienībai - 0.8 ha. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
 

Lēmums Nr.45 
Par zemes vienības platības precizēšanu 
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___________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.punktu un 
2014.gada 20.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības Jēkabpils novadā, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem:  
 

Īpašuma 
nosaukums 

Zemes vienības 
platība teksta 
datos (ha) 

Zemes vienības 
platība 
telpiskajos datos 
(ha) 

Urvas, Kalna 
pagasts 

35.9 33.9 

 
2. Zemes gabala platība var tikt precizēta veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. 

 

 

Lēmums Nr.46 
Par ceļu servitūta noteikšanu Ābeļu pagastā  

_______________________________________________________________ 
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 2014.gada 20.februāra Jēkabpils 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, 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 piekrītošajam nekustamajam īpašumam SIA „Bela”, Ābeļu pagasts 

Jēkabpils novads, ceļa servitūta teritoriju 0.04 ha platībā, par labu nekustamajiem īpašumiem Spāres”, 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, „Oļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, „Ķeikāni”, Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā, „Alpi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 

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

 

 Lēmums Nr.47 
Par atkārtotu nekustamā īpašuma „Domkalni” 

Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē 
(„Domkalni”, Zasas pagasts) 

_____________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 3. 

panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto daļu, 8. 
panta piekto daļu un sesto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 11. panta otro daļu, 13. pantu, 15.pantu un 
32.panta pirmās daļas 1.punktu un 2014.gada 20.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis 
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Rīkot atkārtotu rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā,  
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, sākumcenu (nosacīto cenu) 

EUR 64314,00.  
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, izsoles noteikumus 

(Pielikums). 
4. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  
5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
 
 

PIELIKUMS  
Jēkabpils novada domes 27.02.2014.  

sēdes lēmumam Nr.47 (protokols Nr.4) 
 

Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Domkalni”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, atkārtota izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumam. 
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Domkalni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, sastāv 
no diviem zemes gabaliem ar kopējo zemes platību 40.50 ha, no kuriem 1.zemes gabals 22.5 ha 
platībā, kur 21.6 ha - meži; 0.5 ha - krūmāji; 0.4 ha - zeme zem ūdens un 2.zemes gabals 18.0 ha 
platībā, kur 14.7 ha- meži; 0.9 ha - zeme zem ūdens; 2.4 ha - citas zemes, turpmāk tekstā - Objekts: 
2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  

3. Pārdošanas metode: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli. 
4. Objekta izsoles sākumcena: EUR 64314,00 (sešdesmit četri tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 
centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Eiro) 100% apmērā. 
5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 
Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiņā t.i. līdz 2014.gada 
22.aprīlim piesakās uz objekta izsoli, un līdz 2014.gada 22.aprīlim iemaksā dalības maksu EUR 71.14, 
ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116789, AS Swedbank, HABALV22, kontā 
Nr.LV51 HABA 0551 0341 2525 1 un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas, t.i. EUR 6431,40, 
ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā 
Nr.LV88 HABA 0551 0341 2516 7. 
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:   
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: Rīgas ielā 
150a, Jēkabpils, līdz 2014. gada 22.aprīlim (piedāvājuma pēdējā saņemšanas diena) slēgtā aploksnē ar 
atzīmi „ Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt pirms izsoles”. 
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Izsole notiks 2014. gada 23.aprīlī, plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc 
adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 
7. Izsoles dalībniekam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 

7.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
7.2. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija); 
7.3. spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts  par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 
kompetences apjomu; 
7.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, 
nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona- to 
apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību; 
7.5. pilnvarojums, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības; 
7.6. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu. 

8. Izsoles dalībniekam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
8.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
8.2.  kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu; 
8.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, 
nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, ja persona veic saimniecisko 
darbību. 

9. Pieteikumā jānorāda: 
9.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 
9.2. adrese; 
9.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē; 
9.4. piedāvājuma iesniegšanas laiks; 
9.5. piedāvātā summa. 
Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

10. Personām, kurām ir parādsaistības pret Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties izsolē. 
11. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles dalībniekiem, kuri 
nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas 
tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, 
nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek 
atmaksāta. 
12. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta sākumcenu. 
13. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un izsoles 
komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 
14. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu 
sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc 
visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo par izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts 
protokols. 
15. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, 
izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kurus piedāvājušas vienādu 
augstāko cenu. 
16. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā norādītās 
cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
17. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija piedāvā 
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties Objektu, ir 
atzīstams par Objekta nosolītāju. 
18. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
19. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 
dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas 
Nr.90009116789, AS Swedbank HABALV22, konta Nr.LV88 HABA 0551 0341 2516 7. Ja Objekta 
nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. 
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
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20. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles 
rezultātus un slēdz nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. 
22. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
23. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu izsoli var 
nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis 
augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 
24. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisija, kas apstiprināta 
ar 2013. gada 25.jūlija lēmumu Nr.259 (sēdes protokols Nr.9). 
25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no izsoles dienas. 
 

 

Lēmums Nr.48 
Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu 

attīstības programmas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu 
_______________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Pamatojoties uz 11.03.1992. likumu „Par autoceļiem”, 24.03.1994. likumu „Likums par budžetu un 
finanšu vadību”, 11.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”  un 2014.gada 20.februāra Jēkabpils novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis 
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmu 2014.-2016. gadam, (pielikums). 
2. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 

vadītāju I.Feldmani par atbildīgo programmas ieviešanā. 
3. Noteikt, ka programma īstenojama saskaņā ar 17.12.2009.Jēkabpils novada domes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.10,55.§) „Jēkabpils novada pašvaldības Ceļu fonda līdzekļu pārvaldības kārtība”. 
 

 
PIELIKUMS  

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 27.02.2014.  

sēdes lēmumu Nr.48 (protokols Nr.4) 

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu 
attīstības programma 2014.-2016. gadam 

 
Jēkabpils novadā ietilpst 7 pagasti – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas 

pagasts. Novada administrācija neatrodas novada teritorijā, bet gan Jēkabpils pilsētā, Rīgas ielā 150a. 
Jēkabpils novada visu pagastu centri ir savienoti ar valsts autoceļiem. Novadu šķērso valsts 

reģionālie autoceļi: P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži; P 74 Siliņi – Aknīste; P 75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas 
robeža. Valsts autoceļu garums Jēkabpils novadā ir 196,089 km, tai skaitā ar melno (asfalta) segumu ir 41,8 
km, jeb 21,3% no visu ceļu garuma. Ar asfaltētu ceļa segumu līdz novada administrācijai, kas atrodas 
Jēkabpilī, ir savienoti 3 pagastu centri, tie ir Zasas pagasts, Kalna pagasts, Ābeļu pagasts. Pārējie pagasti ar 
novada administrāciju ir savienoti ar grants seguma autoceļiem. 

Valsts un pašvaldības autoceļu kvalitāte ir atkarīga no autoceļu (ielu) fondā atvēlētajiem līdzekļiem. 
Pēdējo gadu laikā nepietiekoši veiktā grants seguma pastiprināšanas dēļ pieaug ceļu nodilums. Palielinoties 
transportlīdzekļu kravnesībai, grants segums atsevišķos autoceļu posmos zaudē nestspēju. Vajadzīgi lieli 
finanšu resursi, lai saglābtu un uzlabotu esošos ceļus.  

Jēkabpils novada pašvaldība iekļāvusi prioritāro ceļu sarakstā ceļu P72, kurš ir ļoti svarīgs novada 
tālākai attīstībai. Jēkabpils novada pašvaldība 2014.gada janvārī ir saņēmusi atbildes vēstuli no VAS 
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„Latvijas Valsts ceļi”, ka valsts budžeta līdzekļi netiek plānoti grants ceļa asfaltēšanai autoceļam P72 Ilūkste 
– Bebrene - Birži no 32.60 km - 51.74 km. 

Svarīgākais no vietējas nozīmes valsts autoceļiem ir V783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste, kurš 
savieno trīs pagastus (Ābeļu, Dignājas un Dunavas) ar novada administrāciju Jēkabpilī. Ceļa posms, kas iet 
pa novada teritoriju 58,1 km garumā, ir sliktā stāvoklī. Sliktais ceļu stāvoklis apgrūtina novada iedzīvotāju 
nokļūšanu uz Jēkabpili, neveicina uzņēmējdarbību, it īpaši tūrismu, jo gar Daugavu ir daudz skaistu vietu. 
Prioritāro vietējās nozīmes ceļu sarakstā ir iekļauti arī ceļi V801 Rubeņi – Dunava un V790 Leimaņi – 
Mežgale – Grāvīši. 

Pēc novada izveidošanas piešķirtā mērķdotācija no valsts autoceļu fonda tika apvienota. Apgūstot 
mērķdotāciju, pašvaldība vadās pēc 2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.  

Pašvaldība piešķirto mērķdotāciju var izlietot: 
1. pašvaldību ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī 
satiksmes drošības uzlabošanai; 
2. pašvaldību ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 
3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 
4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 
5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un ielas; 
6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē; 
7. pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai; 
8. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; 
9. pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai; 
10. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldību ceļu un ielu tīklā; 
11. pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar ceļu uzturēšanai piemērotu 
aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas) iegādei un uzturēšanai; 
 

 Jēkabpils novada kopējais pašvaldības autoceļu garums ir 481.977 km., no kuriem ceļu garums ir 
469.51 km. un ielu garums ir 12.467 km. No visu ceļu garuma (469.51 km.) ar melno segumu ir tikai 4.60 
km., jeb 0,98% no kopgaruma. Ielām no 12.467 km kopgaruma ar melno segumu ir 4.467 km., jeb 36%. 

 2013.gadā Jēkabpils novada visos pagastos tika veikta atsevišķu ceļu seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, caurteku ierīkošana un sāngrāvju rakšana pa ceļa malā. Jēkabpils novada Dunavas pagastā 
veica ceļu, kuri cietuši pavasara plūdos, seguma atjaunošanu ar drupinātu granti, caurtekas ierīkošanu. 

 Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar AS „Latvijas valsts meži” par 
pašvaldības autoceļu (16 ceļi) izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un autoceļu uzturēšanu veicot 
kokmateriālu transportēšanu, nepasliktinot autoceļu tehnisko stāvokli. 

 Piešķirtā mērķdotācija Jēkabpils novadam 2014.gadā sastāda EUR 248706, kas ir par EUR 32791 
vairāk nekā 2013.gadā.  

 Neizlietotā summa uz 2013.gada 31.decembri bija EUR 62230. 
  Kopā izdevumi autoceļu uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem, pakalpojumu apmaksai par ceļu 

uzturēšanu, satiksmes drošības uzlabošanu plānoti EUR 310936, tai skaitā ceļa zīmju iegādei un 
uzstādīšanai, devumiem plānoti nodevu nomaksai par ielu un ceļu kadastra izziņām EUR 1000,  
pamatlīdzekļu iegādei, lai nodrošinātu satiksmes drošības uzlabošanu plānoti EUR 1000. 

 70% no iedalītās valsts mērķdotācijas tiek sadalīts starp pagastu pārvaldēm ikdienas darbu veikšanai 
pagastos proporcionāli pēc to ceļu un ielu garumiem (reģistrētajiem). Galvenie ikdienas darbi pagastu 
pārvaldēs ir ceļu un ielu tīrīšana no sniega ziemas periodā, ceļu planēšana un profilēšana vasaras periodā. 
Pēc vajadzības veic ceļu plātnes remontēšanu (aizberot bedres, labojot bedres asfaltā), grāvju rakšanu un 
apaugumu noņemšanu gar ceļu malām, ielu un ceļu appļaušanu vasaras periodā, kā arī citus darbus. Katra 
pagasta pārvalde var iegādāties nepieciešamo tehniku ceļu un ielu uzturēšanai (izvērtējot piešķirtos finanšu 
līdzekļus). 

 
1.TABULA Speciālā budžeta izdevumu apkopojums 2014.gadam (EUR): 
 

Pagasta Ābeļu  Dignājas  Dunavas  Kalna  Leimaņu  Rubenes  Zasas  



12 

 

nosaukums 
Kopā izdevumi 28814 12429 

 
42224 
 

22423 
 

25201 
 

40147 
 

27253 
 

Uzturēšanas 
izdevumi 

17404 9000 21224 12423 20221 22447 14453 

Kapitālie 
izdevumi 

11410 3429 21000 10000 4980 17700 12800 

 
Jēkabpils novada pagastu pārvaldes ir apsekojušas un izvērtējušas savu ceļu stāvokli. Sastādīts plāns ceļu 

remontiem, izejot no piešķirtajiem finanšu resursiem. 
 

2. TABULA  2014.gada plānotie darbi    
 
 Pagasta 
pārvalde 

   Ceļa nosaukums   Veicamie darbi  Darbu apjoms Izmaksas 
(aptuv. 
EUR) 

Ābeļu  
Ozolu- Aldaunes ielas 
krustojums 

Asfalta seguma 
uzklāšana krustojumā 
+ pietura 

Krustojums  
0,00 km 

4500 

Ābeļu  
 

1-7, Aivari-Kraukļi. 
Ceļa garums 1.72 km 

Caurtekas ierīkošana; 
plastmasas caurteka 
0.5 m, 8 m gara 

Posms 
1.010 km 

 
1200 

Ābeļu  
 

1-17, Jasmīni-Kraukļi. 
Ceļa garums 1.84 km 

Caurtekas ierīkošana; 
Plastmasas caurteka 
0.5 m, 8 m gara. 
Seguma atjaunošana 
ar granti~200 m3 

Posms 0,700 
km 
 
Posms 0.600-
0.800 km 

 
3060 

Ābeļu  
1-9,Mazreiņi-Baloži. 
Ceļa garums 2.58 km 

Caurtekas ierīkošana; 
plastmasas caurteka 
0.5 m, 8 m gara 

Posms 2.58 km 1200 

Ābeļu  
1-4, Jaunrozes-Kļavas. 
Ceļa garums 2.28 km 

Se    Seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
granti, ~200 m3 

Posms 0.0-1.28 
km 

1450 

Dignājas  
 

2-21,Lauciņi-Dignājas 
kapi 

Ceļa garums 5.54 km 

Ceļ Seguma atjaunošana 
ar drupinātu  
granti~200 m3 

Posms 2.0-4.0 
km 

2600 

Dignājas  
2(5)-3 Dignāja - 
Krustceles 
Ceļa garums 3.28 km 

Seguma atjaunošana 
ar granti ~200 m3 

Posms 2.50 -
3.28 km 

829 

Dunavas  
3-6,Tālivaldes –
Piesaules - Krusts 
Ceļa garums 4.39 km 

    Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 

~900 m3 

Posms 2.00-
3.50 km 

21000 

Kalna  

Nr. 7-1 Vidsala – 
Spuldzenieki 
7,26 km 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(600 m3) 

Posms 2.05.-
5.0 km 

2500 

Kalna  

Nr. 7-2 Kalnajāņi – 
Skalbes 
2,87 km 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(300 m3) 

Posms 0.0 – 
2.00 km 

2500 

Kalna  Nr. 7-23 Atvari – Ceļa segas Posms 0.0 -0.4 2500 
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Niedrīši 0,4 km atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(150 m3) 

km 

Kalna  
Nr.7-6 
Dzintari- Desāres 5,46 
km 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 

Posms 3,5 – 
5,46 km 

2500 

Leimaņu  
6-2,Vārpiņas - Lapas 
Ceļa garums 6.30 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti ~400 
m3 
 

Posms 3.00-
6.30 km 

4980 

 
Rubenes  

4-33, Prodiņi -
Izabelinas kapi, ceļa 
garums 1 km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
granti~300m3 un 
grāvju rakšana gar 
ceļu ~ 600 m3 

Posms 0,00 -
1,00 km 

6400 

Rubenes  
 

4-8 Bokāni- 
Dronkas,ceļa 
garums 3,70 km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
granti~250 m3  

Posms 0,00 - 
3,70 km 

 
4500 

Rubenes  
 

1-13, Bērzakrogs-
Stagari 
Ceļa garums 9,0 km 

 Seguma atjaunošana 
ar granti~250 m3 

Posms 
0,00-9,00 
km 
 

 
4500 

Rubenes  
4-11,Alkšņi- Muktāni. 
Ceļa garums 5,9 km 

Ceļmalu grāvju 
attīrīšana no 
krūmiem 

Posms 0,00-
9,00 km 

500 

Rubenes  
4-15, Slate-Mežmaļi 
Ceļa garums 2,65 km 

Se    Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 
~100 m3 

Posms 0.0 -
2,65 km 

1800 

Zasas  Zaļā iela 1,31 km 
Lauku iela 0,95 km 

Seguma 
papildināšana 
 

1km 
0,5 km 

800 
400 

Zasas  5-3 Ogas - Puravanagi 
5,01 km 

Grants seguma 
atjaunošana, 
papildināšana 

3 km 1400 

Zasas  5,4 Zasa - Pabērži -
Ceļinieki 6,94 km 

Seguma 
papildināšana 

1 km 1500 

Zasas  5-6 Mežgala skola -
Landzāni 3,91 km 

Seguma 
papildināšana 

2 km 5000 

Zasas  5-9 Zasa-Krastiņi- 
Ogas 7,30 km 

Seguma 
papildināšana 

2 km 3500 

Zasas  5-17 Vandānu ceļš-Līči 
0,5 km 

Seguma 
papildināšana 

0,5 km 200 

                                                         
 Paredzētie līdzekļi ceļiem turpmākiem gadiem tiek plānoti teorētiski, izejot no iepriekšējo gadu 

aprēķiniem. 
  

    3. TABULA  2015.gadā plānotie darbi 
 
     Pagasta 
pārvalde 

   Ceļa 
nosaukums 

  Veicamie darbi    Darbu 
apjoms 

Izmaksas 
(aptuv. (euro)) 

Ābeļu 
pagasta 
pārvalde 

1-2, Brodi- 
Luksti. 
Ceļa garums 6.03 

SS     Seguma atjaunošana 
ar drupinātu, nomaļu 
apaugumu 

Posms 1.0-
3.10 km 

16000 
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km noņemšana, granti, 
~1000 m3 

Dignājas 
pagasta 
pārvalde 

2-2,Kaļvāres 
purvs-Meņķis; 
ceļa garums 7.4 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti 
~200 m3 

Posms 0.00-
7.40 
km 

3400 

Dunavas 
pagasta 
pārvalde 

3-6,Tālivaldes-
Piesaules-Krusts 
Ceļa garums 4.39 
km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu 
   granti, ~1300 m3 

Posms 3.50-
4.39 km 

21000 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr. 7-27 Pilskalni 
– Lejāres 
0,67 km 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(500 m3) 

Posms 0,0 – 
0,67 km 

3000 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr.7-21 Klaucāni 
- Blaumaņi 
1,16 km 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(300 m3) 

Posms 0,0 – 
1,16 km 

3500 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr.7-8 
Upespriekulāni- 
Priekulāni 0,9 km 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(300 m3) 

Posms 0,0 – 
0,9 km 

3500 

Leimaņu 
pagasta 
pārvalde 

6-12,Kalēji-
Šķērstāni 

Ceļa garums 1.73 
km 

seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 
~400 m3 

Posms 0.00-
1.73 km 

5691 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

4-14, Bērzakrogs-
Pūpoli. 
Ceļa garums 1,65 
km 

SS     Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 
~200 m3 

Posms 0,00-
1,65 km 

4000 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

4-3 Rubiķi-
Dronkas, 
ceļa garums 3,43 
km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 
~300 m3 

Posms 0,00-
3,43 km 

5400 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

4-6 Pudāni- 
Jaunkalniņi 
Ceļa garums -
2,60 km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 
~300 m3 

Posms 0,00-
2,60 km 

5400 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

4-46 Debesnieki-
Spēlēni 
Ceļa garums0,75 
km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 
~200 m3 

Posms 0,00-
0,75 km 

3600 

Zasas 
pagasta 
pārvalde 

5-1 Zasa-Ģērķeni 
7,74 km 

Seguma 
papildināšana 

3 km 5600 

Zasas 
pagasta 
pārvalde 

5-2 Krustceles-
Dignāja 8,54 km 

Seguma 
papildināšana 

2 km 3200 

Zasas 
pagasta 
pārvalde 

5-3 Ogas-
Puravanagi 5,01 
km 

Seguma 
papildināšana 

2 km 3200 

 
4. TABULA  2016.gadā plānotie darbi 
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Pagasta 
pārvalde 

   Ceļa 
nosaukums 

Veicamie darbi    Darbu 
apjoms 

Izmaksas 
(aptuv.(euro)) 

Ābeļu 
pagasta 
pārvalde  

1-11 Āres- 
Lindiņi, 

Ceļa 
kopgarums 

5.32 km 

Seguma atjaunošana 
ar  

        drupinātu granti, 
nomaļu noņemšana, 
viena caurteka 

Posms 0.0 -
5.32 km 

18000 

Dignājas 
pagasta 
pārvalde 

2(5)-3 
Krustceles-

Dignāja 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,  

10.54 - 11.82 
km 

3400 

Dunavas 
pagasta 
pārvalde 

Dunava-Līči-
Strazdiņi 
Nr.3-5 

0,65-3,00 km Grants 
seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti  

900 m3 21000 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr.7-30 
Grāvlejas - 
Līdumi 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(300 m3) 

Posms 0,0 – 
1,36 km 

2500 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr.7-20 
Pakalnes-
Cielavas 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(200 m3) 

Posms 0,0 -
0,5 km 

2500 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr.7-36 Pīlādži 
- Ošāres 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti 
(200 m3) 

Posms 0,0 – 
0,27 km 

2500 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Nr. 7-39 
Skrimbļi - 
Rozes 

Ceļa segas 
atjaunošana ar 
drupinātu granti (400 
m3) 

Posms 0,0 -
1,24 km 

2500 

Leimaņu 
pagasta 
pārvalde 

6-5 Leimaņi – 
Sējiņi 
3.88 km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti 

Posms 2.2 – 
3.88 km 

4700 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde  

4-48 Krūmiņi-
Smiltaines, 

Ceļa 
kopgarums 

1,65 km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti ~ 
300 m3 

 

Posms 0,00-
1,65 km 

5400 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

4-45 Brimaņi- 
Pagasta robeža 

Ceļa 
kopgarums 

2,10 km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti ~ 
300 m3 
 

Posms 0,00-
2,10 km 

5400 

Zasas 
pagasta 
pārvalde 

 

5-1 Zasa –
Gērķēni 
Ceļa 
kopgarums 
7.74 km 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 

7.74 km 

6000 

Zasas 
pagasta 
pārvalde 
 

5(2)-2 
Krustceles –

Dignāja 
 Ceļa 

kopgarums 

seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, 

3.0 km 

6000 
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8.54 km 
 
30% no iedalītās mērķdotācijas tiks izlietoti centralizēti. Daļa līdzekļu tiks izlietota ceļa zīmju iegādei un 

uzstādīšanai, nepieciešamības gadījumos avārijas un dabas katastrofu seku likvidācijai visā novada teritorijā 
(trīs pagastu teritorijas - Ābeļu, Dignājas, Dunavas, atrodas pie Daugavas un ir pakļautas plūdiem (īpaši 
Dunava), periodisko darbu veikšanai, kopīgai ceļu tehnikas iegādei. Avārijas seku likvidācijai līdzekļus 
piešķir ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu. Visi veicamie darbi tiks izvērtēti atsevišķi, 
atkarībā no finanšu resursiem. 

Ar domes lēmumu gada laikā var pārcelt līdzekļus no centralizētajiem uz ikdienas, vai arī otrādi – no 
ikdienas uz centralizētajiem. 
 
Paredzētie lielākie centralizēto līdzekļu izlietojumi : 
 

Pagasta pārvalde Ceļa nosaukums Veicamie darbi un 
darbu apjomi 

Izmaksas  
(aptuv. (euro)) 

Kalna pagasta 
pārvalde 
2014.gadā 

7-6,Dzintari-
Desāres 

Ceļa kopgarums 
5.46 km 

Sāngrāvju rakšana, 
Grants segumu 
Atjaunošana, 

        Caurteku uzstādīšana 

21343 

Zasas pagasta 
pārvalde 
          2014.gadā. 

Sila iela Zasas 
ciematā  

Tehniskā projekta 
izstrāde un realizācija 
ielas posmam 

42686 
 
 

Novada norādes 
zīmju sagatavošana 
2014.gadā 

 
pagasta centros 

norādes zīmju 
programmas izstrādei un 
realizācija 

14000 

Dignājas pagasta 
pārvalde  
2015.gadā 

Kantora iela Tehniskā projekta 
izstrāde un realizācija 
0.17 km 

14000  

Rubenes pagasta 
pārvalde 
2015.gadā 

Skolas iela 0,00-
0,600 km 

 
6000 

4-13 Bērzakrogs - 
Stagari 0,00-9,00 
km 

Sāngrāvju rakšana, 
Grants segumu 
Atjaunošana, 

        Caurteku 
uzstādīšana 

15000 

Alkšņi -  Muktāni  
0,00 - 5,90 km 

Sāngrāvju rakšana, 
Grants segumu 
Atjaunošana, 

        Caurteku 
uzstādīšana 

15000 

Dunavas pagasta 
pārvalde 2016.gadā 

Ceļmalas - 
Līdums  
Nr.3-2 

0,00 - 1,00 km Grants 
seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 1000 
m3 (tai skaitā 
nobrauktuves, caurteku 
uzstādīšana) 

21000  
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Dunavas pagasta 
pārvalde 2016.gadā 

Upmalītes – 
Apsītes  
Nr.3-1 

2,80 - 4,29 km Grants 
seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 330 m3 
(tai skaitā nobrauktuves, 
caurteku uzstādīšana) 

7000  

 
 
             Iepriekšējās trīs gadu programmas ietvaros no centralizētajiem līdzekļiem tika realizēti sekojoši 
objekti: 
- Autoceļa 6-5 „Leimaņi - Sējiņi” seguma atjaunošana ar drupinātu granti, sāngrāvju rakšana un caurtekas 

ierīkošana; 
- Autoceļa 1-12 „Kuplejas – Rūķīši” seguma atjaunošana ar drupinātu granti, sāngrāvju rakšana; 
- Ābeļu pagasta pārvaldes ceļa 1-6 „D/s Veselība pašvaldības ceļi” pavasara plūdu radīto bojājumu 

labošana; 
- Dunavas pagasta pārvaldes autoceļu 3-64 „Cukuriņi - Rullīši”; 3-47 „Pļāvēji - Asari”; 3-27 Lieplejas - 

Ruskuļi”;  3-44 „Guģa ceļš”; 3-8 „Dzelmes – Krusts -Kokts” pavasara plūdu radīto ceļu bojājumu 
labošana;  

- Novada C grupas ceļu reģistrēšana kadastrā; 
Palielinoties ceļu fonda līdzekļiem, var tik palielināti darbu apjomi, jo pārsvarā visi novada ceļi ir 

sliktā stāvoklī. Sliktie ceļi neveicina uzņēmējdarbību novadā. Ja uzņēmējam jāparedz arī izdevumi priekš 
sliktajiem ceļiem, viņiem kļūst neizdevīgi ražot produkciju noteiktajā teritorijā. Tāds stāvoklis nesekmē 
novada attīstību un pasliktina iedzīvotāju dzīves līmeni. 
            Attīstības programma katru gadu var tikt aktualizēta pēc mērķdotācijas saņemšanas un ES 
finansējuma programmu ceļiem apstiprināšanu. 
 

 

 

Lēmums Nr.49 
Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam”  

aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

 Izskatot sagatavoto „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” aktualizētā 
Investīciju plāna projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas noteikto metodisko dokumentu „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un „Jēkabpils novada attīstības programmā 
2012.-2018.gadam” noteikto Investīciju plāna aktualizācijas grafiku, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 3.punktu un 2014.gada 20.februāra 
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva 
Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu 
(pielikumā). 
 2. Lēmumu „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju 
plāna apstiprināšanu” nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. 
 3. Informāciju par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju 
plāna apstiprināšanu ievietot Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
interneta mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 
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APSTIPRINĀTS 
Ar Jēkabpils novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes 
lēmumu Nr. 49 (protokols Nr.4) 

 

Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 
Investīciju plāns 
2014.g. – 2016.g. 

 
IEVADS 

 
 Jēkabpils novada investīciju plāns ir Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam sastāvdaļa. 
Investīciju plānā iekļauti pašvaldības investīciju projekti un projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu Jēkabpils 
novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus. 
 
 Investīciju plānu aktualizē katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto 
budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu. 
 

INVESTĪCIJU PLĀNA STRUKTŪRA 

 

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

• projekta nosaukums; 

• projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu 
savstarpējā papildinātība; 

• projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti; 

• plānotie projekta rezultāti; 

• informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem. 

 Jēkabpils novada investīciju plāna projekti atspoguļoti atbilstoši Jēkabpils novada attīstības programmā 2012.-
2018. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un pašvaldības attīstības vidēja termiņa prioritātēm un 
uzdevumiem:  

 

 

 

 

 

Sm1 Izglītots, 
vesels, aktīvs 
un radošs 
iedzīvotājs  

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša 
izglītība, tās attīstība un pieejamības 
nodrošināšana 

 

U1. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru  un 
paaugstināt izglītības kvalitāti 

U2. Attīstīt interešu izglītību 

U3. Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās pieejamību 

VP2 Kultūras infrastruktūras un 
kultūrvides attīstība  

 

U4. Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un 
pakalpojumu kvalitāti 

U5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas 
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 U6. Attīstīt bibliotēku tīklu 

VP3 Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana, sabiedrības veselības 
uzlabošana un sporta attīstība 

U7. Attīstīt sporta un atpūtas pakalpojumus un 
infrastruktūru, veicināt veselīgu dzīvesveidu 

U8. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus veselības 
aprūpes pakalpojumus 

Vp4 Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība, pakalpojumu 
daudzveidība 

U9. Paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un attīstīt 
sociālo pakalpojumu infrastruktūru 

 

Vp5 Sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšana 

U10. Uzlabot drošību, sabiedrisko kārtību un civilo 
aizsardzību 

 

 

 

 

SM2 Pievilcīga 
dzīves un 
brīvdienu vieta 
un telpa 

 

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes 
paaugstināšana 

 

U11. Uzlabot Jēkabpils novada teritoriju savstarpējo 
sasniedzamību 

U12. Uzlabot pašvaldību ceļu un ielu tehnisko stāvokli un 
satiksmes drošību 

U13. Uzlabot sabiedriskā transporta kustību 

Vp7 Mūsdienu prasībām atbilstošas 
inženierinfrastruktūras attīstība  

 

U14. Uzlabot ūdenssaimniecību blīvi apdzīvotās vietās 

U15. Uzlabot energoefektivitāti un siltumapgādes sistēmas  

U16. Veidot mūsdienām atbilstošu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu 

Vp8 Publiskās telpas un 
infrastruktūras attīstība, vides 
aizsardzība 

 

U17. Veidot pieejamu vidi 

U18. Attīstīt kapsētu infrastruktūru 

U19. Attīstīt publiskās ārtelpas teritorijas 

U20. Apzināt neizmantotos un vidi degradējošos objektus 
un teritorijas un veicināt to rekultivāciju un 
izmantošanu 

U21. Saglabāt dabas daudzveidību 

U22. Veicināt sabiedrības līdzdalību 

 

 

 

 

SM3 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

Vp9 Pašvaldības darbības uzlabošana  

 

U23. Pilnveidot pārvaldes sistēmu  

U24. Plānot novada teritorijas attīstību 

U25. Veidot un attīstīt starpnozaru, institucionālu un 
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Ekonomisko 
izaugsmi 
atbalstoša vide 
un resursi 

 

starpvalstu sadarbību 

Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem 
sociāliem partneriem 

U26. Veicināt sabiedrības līdzdalību publiskos 
procesos un uzlabot informācijas pieejamību 

U27. Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību 

Vp10 Tūrisma infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība  

U28. Attīstīt un pilnveidot tūrisma infrastruktūru un 
pakalpojumus 

 

Vp12 Uzņēmējdarbības un 
daudzveidīgas lauku teritoriju 
attīstības veicināšana 

U29. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, veicināt 
novada uzņēmumu konkurētspēju 

U30. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu 
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2014.- 2016. 
 

 
N. 

p.k. 

 
Projekta nosaukums 

 
Atbilstība 

vidēja 
termiņa 

prioritātē
m 

Papil-
dīnātība 

ar 
citiem 

projek-
tiem 

 
Indikatī-

vā summa
(EUR) 

Finanšu instruments, (LVL vai 
%) 

 
Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

 
Partneri 

Pašvaldī-
bas 

budžets 

ES fondu 
finansē-
jums 
 

Privā-
tais 
sektor
s 

Citi 
finan
-sēju-
ma 
avoti 

Pro-
jekta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
realizāci-
jas ilgums 

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs 

VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

1 Cross border cooperation 
between regions in Latvia 
and Romania to improve 
educational offer” 
/Coaction/  
(Pārrobežu sadarbība  starp 
reģioniem Latvijā un 
Rumānijā izglītības 
piedāvājuma uzlabošanai) 
 

U3, U2, R 
1.12., R 1.16. 

2.,7. 45820 6655 Mūžizglītīb
as 
programma 
Comenius 
Reģionālās 
partnerības   
39165.00 
Eiro 

  Īstenotas 24 starptautiskās 
mobilitātes un organizētas 
vietējās aktivitātes – semināri 
24 skolotājiem,  organizēta 
apmācība svešvalodas prasmju 
uzlabošanai speciālistiem, 
lēmumu pieņēmējiem, 
skolotājiem, skolēnu 
vecākiem, organizēta vasaras 
akadēmija 45 skolēniem , 
organizēti pasākumi vietējo 
partneru institūcijās – Rubeņu 
kultūras un sporta centrā, 
Zasas vidusskolā. Iegādāti 
stendi un digitālā fotokamera 
pārvietojamas izstādes 
nodrošināšanai, iegādāta 
multifunkcionālā iekārta, 
tāfeles semināriem.  

2011 2014 Pašval-
dība 
Rumānijā 
Vulcana-
Bai. 
 Zasas 
vidusskola
, Rubenes 
kultūras&
sporta 
centrs. 
Projekta 
īstenotājs 
–Jēkabpils 
novada 
pašvaldība 

2 Preparing for Europe, 
Preparing for life 
(Gatavošana Eiropai, 

U3, U2, R 
1.12., R 1.16. 

1.,7. 14000  Mūžizglītīb
as 
programma 

  Īstenotas 12 starptautiskās 
mobilitātes, izveidota 
sadarbība starp projekta valstu 

2013 2014 Norvēģija, 
Slovēnija,
Polija 
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gatavošana dzīvei) Comenius 
Multilateral 
shool 
partnerships  
14000 

formālās un neformālās 
izglītības iestādēm, 
noorganizēta sadarbība ar 
vietējiem uzņēmējiem, 
uzlabotas skolēnu un skolotāju 
angļu valodas zināšanas, 
noorganizēta vasaras nometne 
bērniem. 

3 Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību 
vispārējās izglītības 
iestādēs 

U1, R1.1. 4.,6. 12497 12497    Zasas vidusskolas internāta 
ēkā ierīkota automātiskā 
ugunsdrošības un trauksmes 
signalizācija 

2013 2014 nav 

4 Zasas vidusskolas 
cokolstāva sienu 
renovācija 

U1,R1.6. 3.,6. 68998 68998    Veikts Zasas vidusskolas 
cokolstāva remonts 

2013 2014 nav 

5 Izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana 
un modernizācija 

U1, R1.1  93634 93634  142  Grāmatu iegāde, klašu 
aprīkojuma iegāde, datoru 
iegāde, sporta laukuma 
labiekārtošana, projekta 
izstrāde kanalizācijas sistēmas 
uzlabošanai, žoga uzstādīšana 
bērnu rotaļu laukumam, 
Dunavas pamatskolai mēbeļu 
iegāde skolotāju istabai, bērnu 
rotaļu laukuma izbūve 

2014 2016 nav 

6 „Zasas vidusskolas 
internāta ēkas vienkāršotā 
renovācija, Zasas 
vidusskolas jumta 
vienkāršotā renovācija” 

U1,R1.6. 4.,3. 273264  273264    Jumta seguma nomaiņa un 
zibensaizsardzības sistēmas 
uzstādīšana vidusskolas ēkai, 
internāta ēkas fasādes 
siltināšana, telpu remonts ar 
iekšējo komunikāciju pārbūvi 

2014  nav 

7 Mūžizglītības pieejamības 
un piedāvājuma kvalitātes 
un daudzveidības 
nodrošināšana 

U3, R1.16. 1.,2. 40000  40000   Mūžizglītības apmācību 
programmu izstrāde, 
pedagogu kapacitātes 
paaugstināšana, materiāli 

2016  NVO 
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tehniskās bāzes nodrošināšana 
VP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

8 Daudzfunkcionālu 
informācijas un 
pakalpojumu centru 
izveide 

VP2, U6, 
R1.28 

 44000  ERAF   Izveidotas vienas pieturas 
aģentūras ar publiskā interneta 
pieejas punktu 

2013 2016 nav 

9 Kompaktdiska „Pī 
Daugavas Loba Dzeive” 
izdošana 
 

U5,R1.27. 10.,13. 2009  Zemgales 
kūltūras 
programma 
2013 
2009 

  ierakstīts kompaktdisks ” Pī 
Daugavas Loba dzeive” 

2013 2014 nav 

10 Tautas tērpu elementu 
iegāde Rubenes kultūras 
nama tautas deju 
kolektīviem 

U5, R1.24. 13. 3812 381 ELFLA 
3431 

  Iegādāti tautas tērpu elementi 
Rubenes kultūras nama tautas 
deju kolektīviem 

2013 2014 nav 

11 Dignājas sabiedriskā centra 
izveide un aprīkošana 

U4, R1.20. 12. 4410 1129 ELFLA 
3281 

  Labiekārtots sabiedriskais 
centrs, iegādāti multimediju, 
mēbeļu un sporta inventāra 
komplekti 

2013 2014 nav 

12 Radošās attīstības centra 
rekonstrukcija Rubenes 
kultūras nama ēkā 

U4, R1.20. 11. 8577 2510 ELFLA 
6067 

  Izveidots labiekārtots 
sanitārais mezgls 

2013 2014 nav 

13 Klēts – latviskās 
dzīvesziņas krātuve 

U5,R1.27. 9.,10.,19. 15358 6394 ELFLA 
8964 

  Izbūvēta etnogrāfiskā klēts 2013 2014 nav 

14 Kultūras iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana 

U4, R1.19. 18. 44282 44282    Skaņas aparatūras iegāde 
Kalna pagasta kultūras namam 
kondicioniera iegāde zālei, 
kulises skatuvei, žalūzijas 
zālei, Dūņenieku kluba 
remonts, mūzikas pults iegāde 
Zasas kultūras namam, 
programmas iegāde Leimaņu 
Tautas namam, sintezatora 
iegāde Dunavas kultūras 

2014 2016 nav  
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namam. 
15 Bibliotēku materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana 
un attīstība 

U6, R1.28  76199 76199    Novada bibliotēkām grāmatu 
iegāde, datoru iegāde, 
Leimaņu bibliotēkas remonts 

2014 2016 nav 

16 Brīvdabas pasākumu 
infrastruktūras izveidošana 

U4,R1.21.  6280 6280    Izbūvēta saliekama grīda 
brīvdabas pasākumiem un 
tehniskā projekta izstrāde 
estrādes rekonstrukcijai 

2014 2016 nav 

17 Muzeja ekspozīcijas 
aprīkojuma iegāde 

U5., R1.25. 19. 27847 27847    Iegādāts aprīkojums  muzeja 
ekspozīcijas iekārtošanai 

2014 2016 nav 

18 Kultūrvides objektu 
sakārtošana un 
labiekārtošana 

U4., R1.19. 14. 5000  5000   Dunavas pagasta Tadenavas 
kluba rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde 

2016  nav 

19 Amatniecības centra 
"Rūme" piedāvāto 
pakalpojumu 
pilnveidošana un 
paplašināšana 

U5., R1.25. 17.,13. 20000  20000   Amatniecības centra "Rūme" 
attīstības plānā iecerēts 
izbūvēt piecu, etnogrāfiska 
stila, ēku kompleksu un 
labiekārtot tam atvēlēto 
teritoriju.  
Perspektīvā paredzēts uzbūvēt 
sēļu zāļu pirti  - pirtnieka 
iemaņu apgūšanai, smēdi  - 
kalēja amata apgūšanai.  
Noslēdzošā ēka šajā 
kompleksā  "Saietu nams", 
 kas paredzēta amatnieku 
teorētisko zināšanu apgūšanai, 
konferenču, semināru 
organizēšanai un 
nodrošināšanai. 

2015 2016 nav 

VP3 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 



25 

 

20 Aktīvās atpūtas laukuma 
izveide un aprīkošana ar 
bortiem Jēkabpils novada 
Rubeņu ciemā 

U7., R1.33. 21. 8528 2501 ELFLA 
6027 

  Izveidots un aprīkots aktīvās 
atpūtas laukums 

2013 2014 nav 

21 Ābeļu pagasta sporta 
centra aprīkojuma 
uzlabošana – trenažieru un 
elektroniskās sistēmas 
iegāde 

U7., R1.33. 20. 6024 1543 ELFLA 
4481 

  Iegādāts trenažieru komplekts,  
iegādāta elektroniskā sistēma 
sporta pasākumu 
organizēšanai 

2013 2014 nav 

22 Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

U8., R1.35.  40000  40000   Pieejamības nodrošināšana 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem un ēkas 
siltināšanas projekta izstrāde 

2015 2016 nav 

Vp4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 
23 Pašvaldības ēkas 

„Mežvijas” Leimaņu 
pagasts, telpu grupas 
vienkāršota rekonstrukcija 
par sociāliem dzīvokļiem 

U9, R1.37  282280 282280    Veikta telpu grupas 
vienkāršota rekonstrukcija par 
sociāliem dzīvokļiem 

2014 2015 nav 

24 Algotie sabiedriskie darbi U9, R1.41  25612  ESF 
25612 
 

  Iesaistīti algotajos 
sabiedriskajos darbos 
14bezdarbnieki 

2014  nav 

25 Sociālā dienesta un 
bāriņtiesas 
materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana 

U9, R1.37 26. 8077 8077    Datora un mēbeļu iegāde 2014 2016 nav 

26 Sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība 
Jēkabpils novadā 

U9, R1.44. 25 12000  12000   Uzlaboti un papildināti sociālā 
dienesta sniegtie pakalpojumi 
– mobilās brigādes 
izveidošana 

2016  nav 

Vp5 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
27 Aprīkojuma iegāde 

ugunsdzēsības mašīnai 
U10., R1.48.  560 560  1000  Iegādāts ūdens sūknis , 

aprīkojums iedzīvotāju 
atbalstam plūdu risku 
gadījumos 

2014 2016 nav 
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28 Novērošanas kameru 
ierīkošana 

U10., R1.51.  5000 5000    Ierīkotas novērošanas  
kameras  

2015 2016 nav 

SM2Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 
 

Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 
29 Satiksmes drošības 

uzlabošana 
U12., R2.8  39000 14000 25000   Ceļa zīmju iegāde un 

uzstādīšana, apgaismojums 
2014 2016 nav 

30 Ciemu ielu seguma 
uzlabošana 

U12., R2.7  62686 62686    Izstrādāts tehniskais projekts 
un realizācija Zasas ciema Sila 
ielai, Kantora ielai Vandānu 
ciemā, Skolas ielai Slates 
ciemā 

2014 2015 nav 

31 Autotransporta atjaunošana 
skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai 

U12.,R2.6.  120000 120000    iegādāti 2 skolēnu autobusi 2016  nav 

32 Ceļu infrastruktūras 
sakārtošana  

U12.,R2.6.  79343 79343    Dzintari-Desāres, Kalna pag. 
Bērzakrogs – Stagari, Rubenes 
pag. 
Alkšņi -  Muktāni, Rubenes 
pag.   
Ceļmalas – Līdums, Dunavas 
pag. 
Upmalītes – Apsītes, Dunavas 
pag.  
 
 

2014 2016 nav 

33 Ceļu infrastruktūras 
sakārtošana 

U12.,R2.6.  400000  Eiropas 
Lauksaimni
ecības 
vadības un 
garantiju 
fonds 
(ELVGF) 
400000 

  Pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija 

2015 2016 nav 

Vp7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 
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34 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada 
Kalna pagasta Dubultu 
ciemā 

U14, R 2.11.  177 572,42 52831.45 ERAF 
 124 740,97 

  300m ūdensvada 
rekonstrukcija, 
1 gab. urbuma tamponāža, 
130m pašteces kanalizācijas 
kolektora rekonstrukcija, 
450m pašteces kanalizācijas 
kolektora izbūve, 
1 gab. NAI rekonstrukcija 

2013 2014 nav 

35 „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošana  komunālo 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai”   

U15, R 2.15  12078.30 1811.75 Latvia-
Lithuania 
Cross 
Border 
Cooperation 
Programme 
2007-2013 
14130.30 

  Iegādāts un uzstādīts 
siltummezglu aprīkojums 
attālinātai energoskaitītāju 
vadībai 

2014  Zemgales 
plānošana
s reģions. 
Kurzemes 
plānošana
s reģions, 
Lietuvas 

pašvaldība
s  

36 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada 
Zasas pagasta Liepu 
ciemā” 

U14, R 2.12.  88798 88798    1019m ūdensvada 
rekonstrukcija 

2015 2016 nav 

37 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada 
Rubenes pagasta Slates 
ciemā” 

U14, R 2.12.  100 414,34 29875.34 ERAF 
70 539 

  255m ūdensvada jaunbūve, 
kanalizācijas kolektora 
jaunbūve 423m, 100m 
kanalizācijas spiedvada 
jaunbūve un vienas 
kanalizācijas sūkņu stacijas 
jaunbūve. 

2014  nav 

38 Ūdenssaimniecības 
sistēmu attīstība 

U14, R2.12  2000 2000    Ūdenstorņa remonts Dunavā 2014  nav 

39 Siltumapgādes sistēmas 
uzlabošana 

U15, R2.15  10710 10710    Apsardzes sistēmas 
uzstādīšana un jauna apkures 
katla uzstādīšana Ābeļu 
pagastā 

2014  nav 

40 Komunālās saimniecības U15, R2.16  12187 12187    Datora iegāde komunālajai 2014  nav 
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darba uzlabošana saimniecībai Zasas pagastā, 
traktora iegāde 

41 Siltumapgādes trašu 
rekonstrukcija un jaunu 
trašu izbūve 

U15, R2.15  5000 5000    Siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija s tehniskā 
projekta izstrāde, Dunavas 
pagasta Dunavas ciemā  

2016  nav 

42 Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās 

U15, R2.15  7000 7000    Atbalsts daudzdzīvokļu māju 
siltināšanas projektu izstrādei 

2015 2016 nav 

43 Ūdenssaimniecības (un 
kanalizācijas) sistēmu 
attīstība Jēkabpils novada 
ciemu teritorijās 

U14, R2.12  20000 20000    Inženiertehniskās 
infrastruktūras uzlabošana - 
Kalna pagasta Vidsalas ciemā 
kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija 

2015 2016 nav 

44 Atkritumu šķirošanas 
laukumu būvniecība 
Jēkabpils novada teritorijā 

U16., R2.18.  18000  18000   veikta 3 atkritumu šķirošanas 
laukumu projektēšana 

2015 2016 nav 

Vp8 Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
45 Vides pieejamības 

uzlabošana 
U1,7 R2.23  3700 3700    Pielāgots sanitārais mezgls 

invalīdu vajadzībām Mežgales 
feldšeru punktā 

2014  nav 

46 Vides uzlabošana un 
aizsardzība 

U19, R2.28  3259 2548    Sūkņa iegāde Rubenes parkā, 
zāles pļāvēja iegāde, vides 
objekta uzstādīšana,  

2014  nav 

47 Kapličas celtniecība 
Rubenes pagastā 

U18, R2.25 43 98439 98439    Uzcelta kapliča 2013 2014 nav 

48 Brodu ciema teritorijas 
labiekārtošana 

U19., R2.28.  10000  10000   Brodu ciema sabiedriskās 
apbūves un apstādījumu 
teritorijām nepieciešams 
izstrādāt labiekārtošanas 
projektu un jāveic teritorijas 
labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbi. 

2015 2016 nav 

49 Publiskās telpas un U19., R2.28. 50 20000  20000   Kalna pagasta Dubultu ciema 2015 2016 nav 
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infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils novada teritorijā 

teritorijas labiekārtošana 
Leimaņu pagasta Mežgales 
ciema teritorijas 
labiekārtošana 

50 Pieejamības uzlabošana 
publiskajām 
ūdenskrātuvēm 

U19., R2.28. 55., 49. 10000  10000   Tūrisma un atpūtas vietu 
izveide pie Daugavas, 
brīvdabas atpūtas vietu 
labiekārtošana 

2015 2016 nav 

51 Degradēto teritoriju 
sakārtošana  

U20., 
R31.,32 

 6000 6000    Degradēto teritoriju 
sakārtošana 

2015 2016 nav 

SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi 
Vp9 Pašvaldības darbības uzlabošana 

52 Pārvaldes sistēmas 
uzlabošana 

U23., R3.1. 47 60799 
 

60799    Iegādāts aprīkojums deputātu 
darba nodrošināšanai, kopētājs 
Zasas pagasta pārvaldei, biroja 
aprīkojums un mēbeles 
Lietvedības nodaļas 
speciālistiem un Finanšu un 
ekonomikas nodaļas 
speciālistiem, iegādāti datori 
Ābeļu, Kalna, Zasas pagasta 
pārvaldei. 

2014 2016 nav 

53 Pašvaldības darbinieku 
profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana un 
darbavietu modernizēšana 

U23., R3.1.  10000  10000   apmācību kursu organizēšana, 
pieredzes apmaiņas 
organizēšana 2- 3 grupas gadā  

2015 2016  

Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem 

54 Nevalstiskā sektora 
attīstības veicināšana 

U27, R3.15.  41937 41937    Atbalsts biedrībām un 
nodibinājumiem projektu 
līdzfinansēšanai un novada 
NVO konkursa organizēšanai, 
atbalsts sporta biedrībām un 
reliģiskajām organizācijām 

2014 2016 NVO 

Vp11 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 
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55 Tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana 

U28, R3.21. 50 10711 3000 7000 711  Labiekārtota A.Grīna 
piemiņas vieta 

2014 2016 nav 

Vp12 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 
56 Telpu rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai 
Dunavas un Rubenes 
pagastos 

U29.,R3.35. 57 30000  30000   Pašvaldības ēku 
rekonstrukcijas projekta 
izstrāde uzņēmējdarbības 
veicināšanai 

2015 2016 nav 

57 Seno tradīciju iekļaušana 
modernajā dzīvē 
(Amatniecība un kultūra) 
Bringing old traditions to 
modern life  

U29.,R3.35. 56 35368 5305 Latvia-
Lithuania 
30063 

  Organizēti kultūras festivāli 
Latvijā un Lietuvā, apmācīti 
amatnieki, iegādāts 
aprīkojums kultūras festivālu 
nodrošināšanai un amatnieku 
tirdziņu organizēšanai 

2014  Jelgavas 
novads 
3 Lietuvas 
pašvaldība
s 

 Projektu idejas 
58 Iespēju nodrošināšana 

attālināto darba vietu 
izveidei 

U29., R3.34.    ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 
apvienība 

59 Sēlijas platformas izveide 
– atbalsts uzņēmējiem 
(vienots zīmols, 
atpazīstamība, mārketings, 
lojalitātes programma, 
u.t.t.) 

U29., R3.35.    ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 
apvienība 

60 Vide - zaļo zonu attīstība – 
Zasas parka pieejamības 
uzlabošana 

U19.,R2.30.    ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 
apvienība 

61 Izglītības piedāvājuma 
uzlabošana – mazās skolas 
- mūžizglītība 

U1., R1.8.    ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 
apvienība 

62 Iedzīvotājs un 
infrastruktūra (dzīves vides 
kvalitātes un iespēju 
izpēte) 

Vp8.,U19., 
Vp9., U24 

   ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 
apvienība 

63 Sēlijas novadu 
uzņēmējdarbības vides 

Vp10., U28    ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 
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attīstība caur tūrismu ( 
tūrisma stratēģija, 
mārketings) 

apvienība 

64 Starpnovadu un 
starptautiskā sadarbības 
attīstība  

Vp1., U3    ESF un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 

apvienība 
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Lēmums Nr.50 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija lēmumā Nr.210 
_______________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

 Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.34 „Par amata 
samazināšanu novada administrācijā” (protokols Nr.2), ar 2014.gada 1.februāri likvidēts 
Jēkabpils novada administrācijā amats - vecākais zemes lietu speciālists. 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un Jēkabpils novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.34 un 2014.gada 
20.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem, 
 

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

 

1. Izdarīt grozījumus 2012.gada 24.maija lēmuma Nr.210, 1.punktā, izsakot 1.punktu 
sekojošā redakcijā: 

„1. Izveidot nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisiju sekojošā sastāvā: 
I.Feldmane - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 
vadītāja; 
R.Mazulāne - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 
Darba aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste; 
Dz.Nartiša - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 
Teritoriālās plānošanas speciāliste”. 

 
2. Izdarīt grozījumus 2012.gada 24.maija lēmuma Nr.210 pielikuma „Jēkabpils novada domes 

Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikums” 2.2.2.punktā, izsakot 
2.2.2.punktu sekojošā redakcijā: 

„2.2.2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja”. 
 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt: Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 

 
 

Lēmums Nr.51 
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2014 

„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

_____________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Rubina, K.Ozola 

 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā un 

ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 1. punktu, 
43.panta trešo daļu, 43.1 pantu un 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem, 
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atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, 
Modris Pavārs, Olita Spēka,  Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS 
– nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2014 „Grozījumi 
Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts). 
 3. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus 
rakstveidā un elektroniskā veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.  
 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 27.02.2014. 

Sēdes lēmumam Nr.51 (protokols Nr.4) 

 
Jēkabpils novada domes 

2014.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2014 
 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. 

panta 1. punktu, 43.panta trešo daļu 

 
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādu grozījumus: 
 

1. Izslēgt  saistošo noteikumu 2.9  punktu; 
2. Izslēgt  saistošo noteikumu XI  nodaļu. 

PIELIKUMS Nr.2 

Jēkabpils novada domes 27.02.2014. 

Sēdes lēmumam Nr.51 (protokols Nr.4) 

 
Paskaidrojuma raksts 

 
Jēkabpils novada domes 

2014.gada 27.februāra saistošiem noteikumiem Nr.3/2014 
 

 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos  
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 
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1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, 
kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja 
attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, 
tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība: 
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.11 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 
22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi, paredz: 

1. Izslēgt  saistošo noteikumu 2.9  punktu. 

2. Izslēgt  saistošo noteikumu XI  nodaļu. 

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami 
saistošie noteikumi: 
Ir izstrādāti saistošie noteikumi  „Par pabalstiem audžuģimenēm 
Jēkabpils novadā”” 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 
trešā daļa noteic, ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt no 
pašvaldības pamatbudžeta citus pabalstus, ja apmierināts 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet 
pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus: 
Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 35.panta 
trešā daļa. 
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums: 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – nodrošināt Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešās daļas 
prasības izpildi atbilstoši pašvaldības pamatbudžetam. 
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, 
galvenajiem nosacījumiem: 
Saistošo noteikumu būtība: Precizēt un pilnveidot saistošos 
noteikumus.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz 
pašvaldības budžetu:  
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības 
budžetu. 
 3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, 
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi: 
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo 
institūciju kompetenci. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums: 
Fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais 
regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus 
pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, 
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veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību 
u.c.: 
Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus 
pienākumus. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo 
noteikumu piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais dienests. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 
procedūras, piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas 
saistošo noteikumu izstrādes procesā – Jēkabpils novada sociālie 
darbinieki; 
6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – debates;  
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai 
iebildumi. Nav saņemti. 

 
 

Lēmums Nr.52 
Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 

„Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” apstiprināšanu  

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, K.Ozola 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3. un 4.daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu, lai veicinātu audžuģimeņu attīstību Jēkabpils novadā, un ņemot vērā 2014.gada 
20.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu 
komiteju ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis 
Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  Andis 
Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – 2 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga), ATTURAS – 
nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils 
novadā” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu (pielikumā – saistošo noteikumu teksts).  

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo 
noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 
par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā 
„Ļaudis un Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājas 
lapā internetā.  
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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Nr. 4/2014 

„Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta 3. un 4.daļu, un Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru 

kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 

„Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru 

bērnam” 2.punkta 2.1. un 2.2 apakšpunktu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka materiāla atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas 
kārtību audžuģimenēm Jēkabpils novadā. 
2. Pašvaldība izmaksā audžuģimenē ievietotam bērnam pabalstus sekojošā apmērā: 

 2.1. pabalstu bērna uzturam, EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā mēnesī vienam 
bērnam. 

 2.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 50,00 (piecdesmit euro) apmērā 
mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei mantiskā veidā; 

 2.3. pabalstu bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
nodrošināšanai līdz EUR 50,00 (piecdesmit euro) mēnesī vienam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas 
lēmumu ievietotam  bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo 
Jēkabpils novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevumus interešu izglītībai un transporta 
izdevumus; 
              2.4. ievietojot bērnu audžuģimenē vai izvērtējot situāciju un nepieciešamību bērnam, 
vienreizēju pabalstu gadā EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā vienam bērnam. 
3. Pašvaldība izmaksā audžuģimenei (vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils 
novada pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski 
dzīvo Jēkabpils novadā) pabalstu  mēnesī, par audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR 30,00 
(trīsdesmit euro) apmērā.                        
4. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē, Jēkabpils novada pašvaldība izmaksā pabalstus līdz 
25.datumam par tekošo mēnesi, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. 
5. Par nepilnu mēnesi pabalstu apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam. 
6. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais:  apģērbs, 
apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, mēbeles un  citas  mantas, kā arī lietas, 
kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek bērna lietošanā. 
7. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Saistošo noteikumu Nr.4/2014 
„Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Izstrādāts  saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.
1 

pantu 
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īss projekta satura 
izklāsts 

Lai veicinātu audžuģimeņu attīstību Jēkabpils novadā, Saistošie 
noteikumi nosaka materiāla atbalsta veidus, apmērus, 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenēm Jēkabpils 
novadā. 

projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1036, kā arī pašvaldības 
domes iniciatīva, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenēm.  

plānotā projekta 
ietekme uz 
pašvaldības 
budžetu 

Jēkabpils novadā 2014.gadā ir 6 audžubērni. Plānoti līdzekļi 
pašvaldības budžetā  EUR 11383. Papildus līdzekļi pabalstu un 
atlīdzību piešķiršanai tiks iekļauti budžeta grozījumos. Saistošo 
noteikumu piemērošana 2014.gadā  nerada būtisku ietekmi uz 
Jēkabpils novada pašvaldības budžetu. 

uzņēmējdarbības 
vide pašvaldības 
teritorijā 

nav attiecināms 
 

administratīvās 
procedūras un 
konsultācijas ar 
privātpersonām 

Jautājums izskatīts Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejā. Jēkabpils novada pašvaldības 
iestāde „Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu 
piemērošanu. 

 

Lēmums Nr.53 
Par finansējuma piešķiršanu leģionāru atceres pasākumam 

_______________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

 
Ņemot vērā 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 

ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt finansējumu leģionāru atceres sarīkojuma organizēšanai Krustpils novada Kūku 

pagasta Sūnu pamatskolas telpās EUR 75.00  (septiņdesmit piecu euro) apmērā. 
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un apmaksāt pēc Krustpils 

novada pašvaldības piestādītā rēķina. 
 

 
Lēmums Nr.54 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Savējie M” ekspedīcijas  organizēšanai 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 
 Ņemot vērā 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis 
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Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga), 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt finansējumu biedrībai „Savējie M” ekspedīcijas organizēšanai EUR 100.00 (viens 

simts euro) apmērā. 
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un apmaksāt pēc biedrības 

„Savējie M” piestādītā rēķina. 
 

 
Lēmums Nr.55 

Par līdzekļu piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai braucienam  
uz Rumāniju projekta „Teātra mēģinājumi dzīvei” ietvaros 

_________________________________________________________ 
 E.Meņķis, B.Vaivode 

 
Ņemot vērā 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
 

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

1. Piešķirt finansējumu ceļa izdevumu daļējai apmaksai J.D. EUR 93 (deviņdesmit trīs 
euro 00 centi) apmērā. 

2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un apmaksāt pēc 
biedrības „Lauku partnerība Sēlija” piestādītā rēķina. 

 

Lēmums Nr.56 
   Par papildinājumiem2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.293 

„Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” 
______________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 11.3 pantu, 12.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu” un 2014.gada 20.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Papildināt 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.293 (protokols Nr.12) 3.punktu ar 3.A punktu: 

„3.A Līdz ūdens skaitītāju uzstādīšanai no ūdens ņemšanas pilāriem (kolonnām), noteikt 
aukstā ūdens normu uz vienu iedzīvotāju diennaktī - 120 litrus”.  

2. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 
 
 

Lēmums Nr.57 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
(„Aldaunes iela 2-31”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 900 0814) 

_____________________________________________________________________ 
E.Meņķis, K.Ozola 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

 
 

Lēmums Nr.58 
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas speciālistu noteiktās mēnešalgas apmēra 

atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 
__________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols 
Nr.16.,9.§) un Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas 
nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols 
Nr.16.,10.§), atbilstoši novērtēšanas rezultātiem un ņemot vērā 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils 
novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

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

Ar 2014.gada 1.februāri apstiprināt atbilstoši darbinieka novērtēšanas rezultātiem 
noteikto mēnešalgu amatam   

Juriskonsultei – EUR 954.00 (deviņi simti piecdesmit četri euro 00 centi); 
Būvinženierei – EUR 725.00 (septiņi simti divdesmit pieci euro 00 centi). 

 
 

Lēmums Nr.59 
Par grozījumiem Zasas vidusskolas nolikumā 

____________________________________________ 

E.Meņķis, E.Ūbele, O.Spēka 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikumu un Zasas vidusskolas 11.02.2014. direktores iesniegumu un 2014.gada 
20.februāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
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ierosinājumiem, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt grozījumus un papildinājumus 15.10.2009. Jēkabpils novada domes sēdē 
apstiprinātajā  Zasas vidusskolas nolikumā. 

2. Izteikt sekojošā redakcijā nolikuma punktus: 
 
„1. Zasas vidusskola (turpmāk – Skola) ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kas īsteno 
pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu 
izglītības programmas.  
3. Skolai ir sava simbolika, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, kā  arī noteikta 
parauga veidlapas. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.  
7.1. īstenot pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības 
un interešu izglītības programmas.  
12.1. pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) , 
12.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 
21015611).  
14. punktu no III sadaļas svītrot un tā tekstu ievietot IV sadaļā un izteikt sekojoši: 
„Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un 
uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, kā arī šis Nolikums, Darba kārtības noteikumi, 
Iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes reglaments un citi iekšējie normatīvie akti.”  
24. Skola var organizēt pagarinātās dienas grupas, to darba kārtību nosaka pagarinātās dienas 
grupas darba kārtība.  
26.   1.-12. klašu skolēniem, kuri slimības dēļ ilgstoši nevar apmeklēt Skolu, var organizēt mājas 
apmācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   
35. Metodisko komisiju vadītājus apstiprina Skolas direktors. Metodisko komisiju sastāvu un 
kompetenci nosaka metodisko komisiju darba kārtība . 
39. Skolas darbu vada Skolas direktors. Skolas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo Dibinātājs 
likumdošanā noteiktajā kārtībā. Skolas direktors ir tieši atbildīgs par izglītības programmu 
izpildi. 
64.  Skolas nolikumu apstiprina Dome. 
65. Grozījumus Skolas nolikumā var veikt pēc Skolas direktora, Skolas pedagoģiskās padomes, 
Skolas padomes priekšlikuma un  Domes norādījuma.  
66. Grozījumus nolikumā apstiprina Dome.” 
 

Lēmums Nr.60 
Par Jēkabpils novada NVO 2014.gada iniciatīvu konkursa nolikuma  apstiprināšanu 

______________________________________________________ 
E.Meņķis, K.Sēlis 

 
Pamatojoties uz  Saistošajiem noteikumiem par atbalstu NVO sektoram, ir izstrādāts 

2014.gada NVO iniciatīvu konkursa nolikums.  
Ņemot vērā un 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita 
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt 2014.gada NVO iniciatīvu konkursa nolikumu. 
 

Apstiprināts 
Ar Jēkabpils novada domes 

27.02.2014. sēdes lēmumu Nr.60 
Protokols nr.4 

 
NVO 2014. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS 

 
  

I. Nolikuma mērķis 
1.1 Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursa mērķis ir iedzīvotāju iesaistīšana un atbalsta 

sniegšana Jēkabpils novadā reģistrētām NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils 
novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides aizsardzības, sociālās sfēras aktivitāšu dažādošana 
novada iedzīvotājiem. 

II. Vispārīgie noteikumi 
 

2.1 Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību 
novadā. 

2.2 Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt EUR 400,- un 90% no aktivitātes kopējā budžeta. Ne 
mazāk kā 10% no aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no 
saviem vai citu līdzekļiem. Līdzekļi var tikt nodrošināti arī kā ieguldījums natūrā – NVO telpu (ja 
tās nav novada pašvaldības īpašums), resursu, materiāli tehnisko līdzekļu pielietojums, kā arī 
darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek aprēķināts, vadoties no vidējās darba samaksas valstī par 
konkrēta darba veikšanu. 

2.3 Viena organizācija šinī konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu. 
2.4 Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots. 
2.5 Kopējā konkursam paredzētā summa 2014. gadā ir EUR 4500. 
2.6 Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīcijām: samaksa 

nodarbību, apmācību vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli, pakalpojumi un 
inventārs, tai skaitā – dalībnieku ēdināšanas izdevumi, ja tas nepieciešams (ne vairāk kā 15% no 
projekta budžeta); transporta izdevumi aktivitāšu norises nodrošināšanai. Līdzekļi netiek piešķirti 
telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla atalgojumam un organizācijas 
ikdienas izdevumu segšanai.  

III. Projektu prioritātes 
 

3.1 Dome nosaka šādas prioritārās jomas atbalsta sniegšanai: veselīgs un aktīvs dzīvesveids, 
mūžizglītība, sabiedrības integrēšana un ar to saistīti pakalpojumi. Nav izslēgts atbalsts 
inovatīviem projektiem un iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par 
nozīmīgiem novada attīstībā 

IV. Projektu iesniegšana 
 

4.1 Nevalstiskās organizācijas projektus iesniedz līdz 2014.gada 1.aprīlim Jēkabpils novada 
pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, aizzīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu konkursam”. 

4.2 Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti. 
4.3 Lai piedalītos projektu konkursā, nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz: 
4.3.1 projekta pieteikums un izmaksu tāme (1. pielikums); 
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4.3.2 organizācijas reģistrācijas apliecības kopija; 
4.3.3 biedrības apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem; 
4.3.4 organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV , speciālistu CV (ja nepieciešams); 
4.3.5 Projektu nosūta uz e-pasta adresi novads@jekabpilsnovads.lv  

 
V.      Nevalstiskās organizācijas projekta aktivitāšu realizācijas un atskaites iesniegšanas laiks ir 

līdz kārtējā gada 15. decembrim. 
 

VI. 
6.1 NVO pieteikumus izskata komisija šādā sastāvā: 

- Vadītājs - Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš; 
- Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina; 
- Jēkabpils novada domes projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva; 
- Jēkabpils novada domes deputāts Aivars Vanags; 
- Jēkabpils novada sporta pasākumu organizators Aivis Kokins; 
- Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis. 

6.2 Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to izvērtējumu, sākotnēji identificējot tos 
pieteikumus, kas atbilst atbalsta sniegšanai NVO – organizācija ir reģistrēta, visas aktivitātes tiek 
realizētas Jēkabpils novadā, tās atbilst prioritārajām sfērām, iesniegums un to pavadošie 
dokumenti ir sagatavoti atbilstoši noteikumu prasībām. 

6.3 Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā secībā. Pirmām kārtām līdzekļi tiek piešķirti 
NVO, kuru pieteikumi guvuši augstāko darba grupas novērtējumu. 

6.4 Ja nepieciešams, komisija var lūgt NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī uzaicināt NVO 
pārstāvi piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus paskaidrojumus, kā arī piešķirt daļēju 
finansējumu projekta īstenošanai. 

6.5 Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par līdzvērtīgiem, kā papildus 
kritēriji izvirzāmi: 

6.5.1 iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldības piedāvājums konkrētajā jomā netiek nodrošināts vai 
tiek nodrošināts nepietiekami; 

6.5.2 plānoto dalībnieku skaits; 
6.5.3 plānota starppaaudžu saite. 
6.6 Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Jēkabpils novada domes grāmatvedībā un atbild 

par līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem. 
 

VII. Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto kontu pēc komisijas 
lēmuma pieņemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Domi un NVO. 

 
VIII. Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība 

 
8.1 Ne vēlāk kā līdz 15.decembrim vai pēc projekta īstenošanas datuma NVO iesniedz Domei: 

saturisko pārskatu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu un finanšu atskaiti par iniciatīvas 
īstenošanu. Saturiskajam pārskatam pievieno: Fotomateriālus, preses publikācijas, projekta 
novērtēšanas u.c. materiālus, kas apliecina iniciatīvas norisi. 

8.2 Publicitāte veicama projekta īstenošanas laikā, bet ne vēlāk kā līdz atskaišu iesniegšanai, Jēkabpils 
novada informatīvajā izdevumā ,,Ļaudis un Darbi’’, pašvaldības mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv,  un iespēju robežās citos masu mēdijos. 

8.3 Ja NVO nav savlaicīgi iesniegusi nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī šie dokumenti ir 
nepilnīgi sagatavoti, Dome neizskata turpmākos NVO iesniegumus atbalsta saņemšanai līdz 
brīdim, kamēr tiek iesniegta atbilstoši sagatavota dokumentācija. 

8.4 Dome var veikt neatbilstoši izmantoto līdzekļu piedziņu no projekta īstenotāja, saskaņā ar noslēgto 
līgumu. 
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1. pielikums 

pie Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma  
„NVO 2014. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS” 

 
PIETEIKUMS 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 
NVO iniciatīvu atbalstam 

 
Organizācijas 
nosaukums 

 

Projekta vadītājs 
(vārds, uzvārds) 

 

Informācija par 
organizāciju 
- juridiskā adrese, 
- reģistrācijas numurs, 
- bankas konta rekvizīti, 
- tālrunis, 
- e-pasts 

 

 
Projekta nosaukums:  

Projekta pamatvirziens:  

 
1. Nevalstiskās 
organizācijas 
statūtu mērķi 
 

 

2. Projekta 
mērķis un 
nepieciešamības 
pamatojums 
 

 

3. Iniciatīvas 
aktivitāšu plāns 
(norise, vieta, 
laiks utt.) 
 

 

4. Paredzamie 
rezultāti 

 

5. Projektā 
iesaistītās 
mērķa grupas 
apraksts, 
plānotais skaits 
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6. Pieteicējas 
organizācijas 
līdzšinējā un 
personālā 
pieredze 
 

 

 

 
Projekta vadītāja paraksts: 
 
                                                                                                (.......................................)                                                                            
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka projekta pieteikuma anketā sniegtā informācija un visi pievienotie 
pielikumi atbilst patiesībai un projekta realizācijai pieprasītais finansējums tiks izmantots 
atbilstoši projekta pieteikumā norādītajam mērķim, kā arī es piekrītu, šī projekta atbalstīšanas 
gadījumā, būt šī projekta koordinators. 
 
Nevalstiskās organizācijas vadītāja paraksts: 
 
                                                                                                (.......................................)    
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka projekta pieteikuma anketā sniegtā informācija atbilst patiesībai.  
 
 
Pielikumā: 

1. organizācijas reģistrācijas apliecības kopija; 
2. biedrības apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem; 
3. organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV, speciālistu CV (ja nepieciešams). 

 
 

 
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 

< Organizācijas  nosaukums >  
 

Iniciatīvas budžets 

Nr. Izdevumu pozīcija Aprēķins 
Pašvaldībai 
pieprasītā 

summa 
Līdzfinansējums 

     
     
     
     
 Kopā    

ATSKAITES VEIDLAPAS PARAUGS 
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Pārskats par projekta „ < Projekta nosaukums> ” realizāciju. 
 

Līgums Nr. < 0-0/0/0. > 
1. Saturiskā daļa. 

Projekta ieviešanas gaita. 
 
Īstenošanas laiks: 
Īstenošanas vieta: 
 
Projekta ietvaros notika šādi pasākumi/aktivitātes: 
 
1. Aktivitāte Nr.1 (nosaukums atbilstoši iesnieguma veidlapai ).  
Pasākuma detalizēts  apraksts ( norises laiks,  iesaistītais personāls,  dalībnieku skaits, norises 
programma). . 
          
2. Aktivitāte Nr.2. 
 
Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti/projekta ilgtermiņa ietekme:  
 
 
Publikācijas: (uzskaite, kur tās veiktas, pilna publikācijas kopija pielikumā) 

2.Finanšu daļa 
 

Finanšu atskaite 
Nr. Izdevumu pozīcija Pašvaldības 

finansējums pēc 
budžeta 

Izlietotais 
finansējums 

Attaisnojošie dokumenti 

1  EUR  EUR  
3.     
4.     
 KOPĀ    
 
Paskaidrojums pie finanšu atskaites, ja nepieciešams. 
 
Z.V.         ______________________                 ______________________ 
                    (vadītāja paraksts)                            (paraksta atšifrējums) 

 
2014. gada ___.______________ 
 
 
Pielikumā: 

1) Finanšu dokumentu kopijas – ___ lpp; 
2) Publikāciju kopijas – ___ lpp; 
3) Dalībnieku saraksti – ___ lpp; 
4) Fotomateriāli – ___ lpp. 

 
 

 
Lēmums Nr.61 

Par darba grupas izveidi pašvaldības struktūras un funkciju izvērtēšanai 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas piešķir tiesības pašvaldībai 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 5. panta 
2.daļu, kas nosaka pašvaldības atbildību par tās izveidoto institūciju darbību un 21.panta 
27.punktu, kas nosaka pašvaldības domes tiesības pieņemt lēmumus likumā paredzētajos 
gadījumos, un ņemot vērā 2014.gada 20.februāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem, 
 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, 
Armands Ķiploks, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav 
balsis, ATTURAS – 3 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Anita Lemaka), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
 Izveidot darba grupu pašvaldības struktūras un funkciju izvērtēšanai sekojošā sastāvā: 
E.Menķis – domes priekšsēdētājs,  
A.Vanags - domes priekšsēdētāja vietnieks, 
A.Lemaka – deputāte, 
U.Auzāns – deputāts, 
G.Audzītis - deputāts, 
I.Jātniece - deputāte, 
pašvaldības izpilddirektors 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja, 
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja, 
Lietvedības nodaļas vadītāja, 
Juriskonsulte, 
Sociālā dienesta vadītāja, 
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs, 
Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs, 
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs, 
Kalna pagasta pārvaldes vadītājs, 
Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs, 
Rubenes pagasta pārvaldes vadītājs, 
Zasas pagasta pārvaldes vadītājs. 
 

Darba grupas vadītājs sniedz informāciju par veikto darbu katrā domes sēdē. 
Darba grupai līdz 2014.gada 30.jūnijam sniegt ziņojumu un priekšlikumus par 

pašvaldības struktūras un funkciju izvērtēšanu. 
 

 
Lēmums Nr.62 

Par grozījumiem 2012.gada 1.oktobrī AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, 
VRN 40003356530, izsniegtajā derīgo izrakteņu atļaujā Nr.4  

(VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”) 

________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, likuma „Par zemes 
dzīlēm” 4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu, 19.12.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži 
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sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4. un 7.punktu, Ministru kabineta 
noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 34.punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra 
Blumberga, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, 
Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS 
– nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Pārreģistrēt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.4, kas bija izsniegta 
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, uz derīgo izrakteņu ieguvi smilts - grants un smilts ieguves 
atradnē „Slīterāni”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, 
VRN 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073. 
 2. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, apmaksāt valsts nodevu EUR 71,15 (septiņdesmit 
viens euro un 15 centi) par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.4, 
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, VRNr.90009116789, AS Swedbank kontā LV51 
HABA 0551 0341 2525 1, kods HABALV22.  
 3. Uzdot Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 
Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 37. punktā noteiktajā kārtībā katru gada 
ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam informēt dienestu par izsniegtajām 
un anulētajām atļaujām. 
 4. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā. 
 
Nākamās komiteju sēdes notiek 2014.gada 20.martā 
Nākamā domes sēde notiek  2014.gada 27.martā plkst.11:00 
 
 


