JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2014.gada 27.martā

Nr.5

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, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins,
Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Kristīne Ozola, Ilvija Daņiļeviča,
Kaspars Sēlis, pagastu pārvalžu vadītāji Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis, Maruta
Cankale, Antons Tropiks, Juris Krūmiņš un laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane.
Sēdē nepiedalās deputāti – Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Ieva Jātniece, Armands Ķiploks.
Apstiprinātā darba kārtība:
Nr.p.k. Lēmuma
Lēmuma nosaukums
numurs
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
1.
63
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
2.
64
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
3.
65
Par nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā
4.
66
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Anemones” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
5.
67
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Madaras”, Leimaņu pagasts
6.
68
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Sila Ūdenāni”, Kalna pagasts
7.
69
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Vecāres” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads
8.
70
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Zasas pagastā)
9.
71
Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu (Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
10.
72
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aldaunes iela 5-10, Brodos, Ābeļu pagastā Jēkabpils
11.
73
novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Par nekustamā īpašuma „Saliņas”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā nosaukuma maiņu
12.
74
Par kapitālsabiedrības SIA „Rubenītis” gada pārskata apstiprināšanu par 2013.gadu
13.
75
Par kapitālsabiedrības SIA „Zasas aptieka” gada pārskata apstiprināšanu par 2013.gadu
14.
76
Par kapitālsabiedrības SIA „Rubenes aptieka” gada pārskata apstiprināšanu par 2013.gadu
15.
77
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Lauku partnerība Sēlija”
16.
78
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekta konkursā
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūdenszīmes” Latvijas Vides
17.
79
aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursā
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu HK „Rubeņi” projektam „Telpu vienkāršotā renovācija
18.
80
sporta un veselības centra izveidei Rubeņu ciemā”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Sēļu pūrs” LEADER projektu
19.
81
konkursā
Par amatu noteikšanu, kuru ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam
20.
82
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)
Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā
21.
83
1

22.

84

23.

85

24.

86

25.

87

26.

88

27.

89

28.

90

Par projekta „Bērnu vasaras nometņu aprīkojuma uzlabošana Jēkabpils novada Zasas
ciemā” izveidi un iesniegšanu Leader programmas konkursā
Par projekta „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā ” izveidi un iesniegšanu
Leader programmas konkursā
Par projekta nr.13-05-LL13-L413202-000001 „Aktīvās atpūtas laukuma izveide un
aprīkošana ar bortiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” finansējuma nodrošināšanu
Par Jēkabpils novada Zasas pagasta projekta nr.13-05-LL13-L413201-00017 „Klētslatviskās dzīvesziņas krātuve” finansējuma nodrošināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā”
precizēšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi Jēkabpils
novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām” apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Par nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju izvietošanu
Jēkabpils novadā” apstiprināšanu
Lēmums Nr.63
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.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.J. 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 A.J. 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.64
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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 pantu un 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.D. 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 A.D. 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.65
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 pantu un 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.D. 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,
3

reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 0350 9774 4.
3. Noteikt, ka A.D. 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.66
Par nosaukuma piešķiršanu Ābeļu pagastā
____________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.pantu un ņemot 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu „Anemones - Grāvnieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads zemes vienībai.
2. Piešķirt nosaukumu „Pīlādzis - Apsītes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads zemes vienībai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.67
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads
________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu un ņemot
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Anemones”, Ābeļu pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība”, reģ.Nr.45403028111, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Anemones”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 3.38 ha platībā (Nr.2 zemes
ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Meža Anemones”.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Meža Anemones”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Anemones”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 0.19 ha platībā (Nr.5 zemes
ierīcības projektā), zemes vienību pievienojot pašvaldības īpašumam „Anemones - Grāvnieki”.
5. Noteikt nekustamā īpašuma „Anemones - Grāvnieki”, Ābeļu pagasts, zemes vienībai 0,19 ha platībā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu
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zemes nodalījuma joslā.
6. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Anemones”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 0.62 ha platībā (Nr.4 zemes
ierīcības projektā), zemes vienību pievienojot pašvaldības īpašumam „Pīlādzis - Apsītes”.
7. Noteikt nekustamā īpašuma „Pīlādzis - Apsītes”, Ābeļu pagasts, zemes vienībai 0,62 ha platībā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
8. Zemes gabals 2,24 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un zemes gabals 0,38 ha platībā (Nr.3 zemes
ierīcības projektā) paliek īpašuma „Anemones” sastāvā.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam „Anemones”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
10. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
11. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.68
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Madaras”, Leimaņu pagasts
____________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. Punktu un ņemot
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Madaras”, Leimaņu pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”, reģ.Nr.45403031893, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Madaras”, Leimaņu pagasts, piešķirot nosaukumu „Žaikari”, zemes gabalu
10.02 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā);
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Žaikari”, Leimaņu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabals 6.98 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Madaras” sastāvā.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Madaras”, Leimaņu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.69
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Sila Ūdenāni”, Kalna pagasts
________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. Punktu un ņemot
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
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Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sila Ūdenāni”, Kalna pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”, reģ.Nr.45403031893, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Sila Ūdenāni”, Kalna pagasts, piešķirot nosaukumu „Leimaņi”, zemes gabalu
17.8 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā);
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Leimaņi”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabals 32.3 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Sila Ūdenāni” sastāvā.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Sila Ūdenāni”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.70
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Vecāres” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads
___________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu un ņemot
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, 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. Atcelt Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.43, protokols Nr.4 „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu” („Vecāres” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads).
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecāres”, Ābeļu pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
3. Zemes gabals 2.3 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), zemes gabals 7.0 ha platībā, zemes gabals 1.6 ha
platībā, zemes gabals 2.4 ha platībā paliek īpašuma sastāvā, piešķirot jaunu nosaukumu „Sniedzes”,
4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Sniedzes”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes vienībām – 7,0 ha, – 1,6 ha, –
2,4 ha platībā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežniecība zemes gabalam 2.3 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā).
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecāres”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 1,0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības
projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Vecāres”.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam „Vecāres”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.71
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Zasas pagastā)
__________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, un saskaņā Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes
sēdē (lēmums Nr.288) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.9 „Par Jēkabpils novada
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”
un ņemot 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Mainīt zemes vienībai Liepu parks, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 0.4 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.72
Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu
(Zasas parks, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
__________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28.punktu, un Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes sēdē
(lēmums Nr.288) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.9 „Par Jēkabpils novada teritorijas
plānojuma 2013. – 2025. Gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” un ņemot
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īpašumam „Zasas parks”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas
papildmērķi 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – 0.9 ha (0.9 ha zem ēkām);
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.73
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aldaunes iela 5-10, Brodos,
Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
__________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ņemot 2014.gada 20.marta
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
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– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ierakstīt nekustamo īpašumu – dzīvokli Aldaunes iela 5-10, Brodos, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā,
zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darba
aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.
Lēmums Nr.74
Par nekustamā īpašuma „Saliņas”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā
nosaukuma maiņu
______________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 4.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nosaukumu „Saliņas”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads zemes īpašumam uz nosaukumu „Meldrāji”
Dunavas pagasts, Jēkabpils novads.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.75
Par kapitālsabiedrības SIA „Rubenītis”
gada pārskata apstiprināšanu par 2013.gadu
_______________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 8.panta pirmās daļas 1., 2.punktu un 2014.gada 20.marta
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Rubenītis” (reģistrācijas numurs 45403015761, adrese „Rubene”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads) gada pārskatu par 2013.gadu.
2. Kapitālsabiedrībai no tīrās peļņas dividendēs izmaksāt peļņas daļu 5% apmērā Jēkabpils novada
pašvaldībai.
Lēmums Nr.76
Par kapitālsabiedrības SIA „Zasas aptieka”
gada pārskata apstiprināšanu par 2013.gadu
___________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola, B.Vaivode
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 8.panta pirmās daļas 1., 2.punktu un 2014.gada 20.marta
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „Zasas aptieka” (reģistrācijas numurs 55403005341, adrese „Zasas aptieka”, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads) gada pārskatu par 2013.gadu.
Lēmums Nr.77
Par kapitālsabiedrības SIA „Rubenes aptieka”
gada pārskata apstiprināšanu par 2013.gadu
_________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 8.panta pirmās daļas 1., 2.punktu un 2014.gada 20.marta
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „Rubenes aptieka” (reģistrācijas numurs 45403005388, adrese „Zelta sietiņš”, Rubenes
pagasts, Jēkabpils novads) gada pārskatu par 2013.gadu.
Lēmums Nr.78
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” (reģ.nr.50008087131)
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekta konkursā
_____________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 18.03.2010. sēdes lēmums
protokols Nr.3-7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” un
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekta konkursā biedrības „Lauku partnerība
Sēlija” projektam „Aiz apvāršņa” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju EUR 900 (deviņi simti euro 00
centi).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu rezervēt no plānotajiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumiem.
Lēmums Nr.79
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Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūdenszīmes” (reģ.nr.50008116341) Latvijas Vides
aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursā
__________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 18.03.2010. sēdes lēmums
protokols Nr.3-7.§ noteikumiem nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” un
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursā biedrības „Ūdenszīmes”
projektu „Pļavas muzeja vides klases izveidošana” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju EUR 1458 (viens
tūkstotis četri simti piecdesmit astoņi euro 00 centi).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu piešķirt no plānotajiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumiem.
Lēmums Nr.80
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu HK „Rubeņi” projektam „Telpu vienkāršotā renovācija sporta un
veselības centra izveidei Rubeņu ciemā”
___________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode, G.Dimitrijeva
Pamatojoties uz HK „Rubeņi” valdes priekšsēdētāja J.Rubiķa iesniegumu par līdzfinansējuma
nodrošināšanu 10% apjomā no projekta „Telpu vienkāršotā renovācija sporta un veselības centra izveidei Rubeņu
ciemā” attiecināmo izmaksu summas un biedrības „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA” izsludināto atklāto sestās
kārtas konkursu 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projektu paredzēts iesniegt 5.
rīcībā – „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”. (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem,
vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai). Plānotās projekta attiecināmās
izmaksas ir 7000 Eiro.
Ņemot vērā 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Lauku atbalsts dienestā LEADER projekta konkursā biedrības „HK Rubeņi” projektam
„Telpu vienkāršotā renovācija sporta un veselības centra izveidei Rubeņu ciemā” pašvaldības līdzfinansējuma
garantiju EUR 700 (septiņi simti euro 00 centi).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu rezervēt no plānotajiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumiem.
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Lēmums Nr.81
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Sēļu pūrs”
(reģ.nr.40008114796) LEADER projektu konkursā
______________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 18.03.2010. sēdes lēmums
protokols Nr.3-7.§ noteikumiem nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” un
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Lauku atbalsts dienestā LEADER projekta konkursā biedrības „Sēļu pūrs” projektam
„Nometņu un aktīvā atpūtas pakalpojumu dažādošana Zasā” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju EUR 700
(septiņi simti euro 00 centi).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu rezervēt no plānotajiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumiem.
Lēmums Nr.82
Par amatu noteikšanu, kuru ieņemošās amatpersonas (darbinieki)
ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)
___________________________________________________________
E.Meņķis, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”
37.panta pirmo daļu, otro daļu un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 2014.gada
20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs), PRET – nav balsis,
ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Veikt nelaimes gadījumu apdrošināšanu, apdrošināšanas riski – nāves gadījums, invaliditātes gadījums,
atlīdzība par gūtajām traumām Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kuri ir pakļauti
reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), un kuri ieņem sekojošus amatus:
1.1.bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas loceklis;
1.2.sociālā dienesta vadītāja, sociālais darbinieks, aprūpētājs, sociālā darba organizators;
1.3.autotransporta vadītājs, autobusa vadītājs.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktos izdevumus apmaksāt no pašvaldības budžeta iestāžu tāmēm.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības iestāžu vadītājiem.
Lēmums Nr.83
Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā
_________________________________________________________
E.Meņķis
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21 panta
27.punktu un 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu
komiteju ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET
– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt AS „Lauku Avīze” sadarbības piedāvājumu grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā ar EUR
150 (viens simts piecdesmit euro 00 centi).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Lēmums Nr.84
Par projekta „Bērnu vasaras nometņu aprīkojuma uzlabošana
Jēkabpils novada Zasas ciemā” izveidi un iesniegšanu Leader programmas konkursā
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz biedrības „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA” izsludināto atklāto sestās kārtas konkursu
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 04.oktobra noteikumiem Nr.764 Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” . Projektu paredzēts iesniegt 5. rīcībā –
„Veselība un sports – saudzē sevi un vidi” (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides
aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai).
Ņemot vērā 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „Bērnu vasaras nometņu aprīkojuma uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā” izstrādi un
iesniegšanu vērtēšanai biedrības „Lauku Partnerība Sēlija” izsludinātajā 6.kārtas konkursa 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 04.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2. Plānotā projekta kopējā summa EUR 5413.54 (pieci tūkstoši četri simti trīspadsmit euro 54 centi), tai skaitā
attiecināmo izmaksu summa EUR 4474 (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi).
3. Projekta finansēšanas avoti ir ELFLA un pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldībai nodrošināt projekta
līdzfinansējumu EUR 448 (četri simti četrdesmit astoņi euro 00 centi), kas sastāda 10% no attiecināmajām
izmaksām un PVN.
4. Līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
Lēmums Nr.85
Par projekta „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā ”
izveidi un iesniegšanu Leader programmas konkursā
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_____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz biedrības „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA” izsludināto atklāto sestās kārtas konkursu
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 04.oktobra noteikumiem Nr.764 Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” . Projektu paredzēts iesniegt 5. rīcībā –
„Veselība un sports – saudzē sevi un vidi” (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides
aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai).
Ņemot vērā 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā” izstrādi un iesniegšanu vērtēšanai
biedrības „Lauku Partnerība Sēlija” izsludinātajā 6.kārtas konkursa 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši
Ministru kabineta 2011.gada 04.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” .
2. Plānotais projekta kopējā summa EUR 4543,55, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa EUR 3755 (trīs
tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro 00 centi).
3. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 376 (trīs simti septiņdesmit seši euro 00 centi), kas sastāda 10% no
attiecināmajām izmaksām un PVN.
4. Līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
Lēmums Nr.86
Par projekta nr.13-05-LL13-L413202-000001 „Aktīvās atpūtas laukuma izveide
un aprīkošana ar bortiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” finansējuma nodrošināšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21 panta
27.punktu, 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumiem nr.764 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un ņemot vērā 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1
balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta Nr.13-05-LL13-L413202-000001 „Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar
bortiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” budžetu EUR 11590.18 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti
deviņdesmit euro 18 centi) ar PVN, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 6697.97 (seši tūkstoši seši simti
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deviņdesmit septiņi euro 97 centi), no tām Lauku atbalsta dienesta atbalstītais publiskais finansējums 90%
6028.17 (seši tūkstoši divdesmit astoņi euro 17 centi), neattiecināmās izmaksas EUR 4892.21 (četri
tūkstoši astoņi deviņdesmit divi euro 21 cents). Kopējais līdzfinansējums no pašvaldības budžeta EUR
5562.01 (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro 01 cents).
2. Papildus budžetā nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai EUR 3060.62 (trīs tūkstoši sešdesmit
euro 62 centi) piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Lēmums Nr.87
Par Jēkabpils novada Zasas pagasta projekta Nr.13-05-LL13-L413201-00017
„Klēts-latviskās dzīvesziņas krātuve” finansējuma nodrošināšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21 panta
27.punktu, 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un ņemot vērā 2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1
balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta Nr.13-05-LL13-L413201-00017 „Klēts-latviskās dzīvesziņas krātuve” budžetu EUR
21920.55 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro 55 centi) ar PVN, tai skaitā attiecināmās
izmaksas EUR 9960.10 (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 10 centi), no tām Lauku atbalsta dienesta
atbalstītais publiskais finansējums 90% EUR 8964.09 (astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro 09
centi), neattiecināmās izmaksas 11960.45 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 45 centi).
Kopējais līdzfinansējums no pašvaldības budžeta EUR 12956.46 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit
seši euro 46 centi).
2. Papildus budžetā nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai EUR 6562.93 (seši tūkstoši pieci simti
sešdesmit divi euro 93 centi) piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Lēmums Nr.88
Par saistošo noteikumu Nr.4/2014

„Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” precizēšanu
________________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu un 43 panta trešo 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.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
06.03.2014. atzinumu Nr.18-6/2096,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
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Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.
Precizēt Jēkabpils novada domes 2013.gada 27.februārī apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.4/2014
„Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” (1.pielikums) un paskaidrojuma rakstu (2.pielikums).
2.
Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības
ministrijai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.
3.
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu publicēt vietējā laikrakstā „Ļaudis un Darbi”.
4.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas vietējā laikrakstā
„Ļaudis un Darbi”.
5.
Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.
6.
Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.
PIELIKUMS Nr.1
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
27.02.2014. sēdes lēmumu Nr.52 (protokols Nr.4).
Precizēti ar Jēkabpils novada domes
27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.88 (protokols Nr.5).
Precizējumi Jēkabpils novada domes
2014.gada 27.februāra saistošos noteikumus 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 un 43 panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par pabalstiem
audžuģimenēm Jēkabpils novadā” precizējumus saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā ar sekojošo:
1. Svītrot atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3. un 4.daļu;
2. Papildināt ar atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
PIELIKUMS Nr.2
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
27.02.2014. sēdes lēmumu Nr.52 (protokols Nr.4).
Precizēti ar Jēkabpils novada domes
27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.88 (protokols Nr.5).
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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Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. īss projekta satura Lai veicinātu audžuģimeņu attīstību Jēkabpils novadā, Saistošie noteikumi nosaka
izklāsts
materiāla atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību
audžuģimenēm Jēkabpils novadā.
2. projekta
Saistošo noteikumu projekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta
nepieciešamības
noteikumiem Nr.1036, kā arī pašvaldības domes iniciatīva, lai sniegtu materiālu
pamatojums
atbalstu audžuģimenēm.
3. plānotā projekta Jēkabpils novadā 2014.gadā ir 6 audžubērni. Plānoti līdzekļi pašvaldības budžetā
ietekme uz pašvaldības EUR 11383. Papildus līdzekļi pabalstu un atlīdzību piešķiršanai tiks iekļauti budžeta
budžetu
grozījumos. Saistošo noteikumu piemērošana 2014.gadā nerada būtisku ietekmi uz
Jēkabpils novada pašvaldības budžetu.
4.
uzņēmējdarbības nav attiecināms
vide
pašvaldības
teritorijā
5.
administratīvās Jautājums izskatīts Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo,
procedūras
un izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejās. Jēkabpils novada pašvaldības
konsultācijas
ar iestāde „Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu piemērošanu.
privātpersonām
Lēmums Nr.89
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes

2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” apstiprināšanu
________________________________________________________________

E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 43.panta trešo daļu, likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5 panta trešo un ceturto daļu un ņemot vērā 2014.gada 20.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes
2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” (pielikumā Nr.1 – saistošo noteikumu teksts;
pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).
2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus rakstveidā un elektroniskā
veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.
3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un
Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte.
PIELIKUMS Nr.1
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
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27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.5).
Jēkabpils novada domes
2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.5/2014
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
3. punktu, 43.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5 panta trešo un ceturto daļu
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu sekojošā redakcijā: Jēkabpils novada pašvaldība piešķir atvieglojumus
nodokļa maksātāju kategorijām – fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā, kā arī juridiskām personām, kuras veic saimniecisko vai sabiedrisko darbību
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.3. punktu sekojošā redakcijā: personām ar pirmās grupas invaliditāti,
kuriem nekustamā īpašumā ir deklarēta dzīves vieta – 70% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par ēkām
piekritīgo zemi.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.4. punktu sekojošā redakcijā: biedrībām un nodibinājumiem, kuras nomā
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās ēkas, un kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai
tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas
sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta
atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības,
it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu – 90% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas par ēkām piekritīgo zemi.
4. Izteikt saistošo noteikumu 5.3. punktu sekojošā redakcijā: personām ar pirmās grupas invaliditāti, kuriem
nekustamā īpašumā ir deklarēta dzīves vieta – 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas ēkām;
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4.punktu sekojošā redakcijā: biedrībām un nodibinājumiem, kuras nomā
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, un kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu
sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību
aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību
profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas
situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu –
90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas ēkām.
6. Izteikt saistošo noteikumu 6.punkta pirmā teikumu pirmo daļu sekojošā redakcijā: Persona, kurai saskaņā ar
šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.punktu nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem…”
7. Izslēgt saistošo noteikumu 7.1. un 7.2.punktu;
8. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu sekojošā redakcijā: Persona, kura atbilst šo saistošo noteikumu 4.3. un
5.3.punktiem minētajai personu kategorijai savam iesniegumam pievieno Veselības un darbnespējas
ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas vai invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī
parakstītu apliecinājumu par to, ka nekustamais īpašums netiek iznomāts/izīrēts.
9. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu sekojošā redakcijā: Šo saistošo noteikumu 4.4. un 5.4.punktā minētās
juridiskās personas iesniegumā norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatojumu, apliecina, ka ir sniegušas
precīzas un patiesas ziņas par sevi.
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10. Izslēgt saistošo noteikumu 11.punktu.
11. Izteikt saistošo noteikumu 16.punktu sekojoša redakcijā: Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāja atbilstību šo
saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3.,5.1.,5.2.,5.3.punktu nosacījumiem izvērtē Jēkabpils novada domes
priekšsēdētājs un uzdot Jēkabpils novada pašvaldības vecākajam nodokļu administratoram veikt nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra aprēķinu.
12. Izslēgt saistošo noteikumu 17.punktu.
13. Izteikt saistošo noteikumu 19.3.punktu sekojoša redakcijā: šo saistošo noteikumu 4.4. un 5.4.punktā noteiktās
juridiskās personas - pēc tādas darbības pārtraukšanas, kas bija par pamatu nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanai.
PIELIKUMS Nr.2
Jēkabpils novada domes 27.03.2014.
sēdes lēmumam Nr.89 (protokols Nr.5)
Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes
2014.gada 27.marta saistošiem noteikumiem Nr.5/2014
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti un papildināti Jēkabpils novada domes
2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām”, jo ir nepieciešams izslēgt no saistošajiem noteikumiem regulējumu, kas
jau ir norādītas normatīvajos aktos, kā arī papildināt saistošos noteikumus ar citām
nodokļu maksātāju kategorijas, kam būtu piešķirami atvieglojumi – personām ar
pirmās grupas invaliditāti un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai.
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 3. punktu, 43.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5 panta trešo un ceturto daļu. Tie nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un
nosacījumus, nosauc nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuriem
piešķirams atvieglojums un tām atbilstošo atlaižu apmērus Jēkabpils novada
pašvaldībā.
Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma
nodokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt,
jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot iesniegumus un to
atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Nav

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Jēkabpils novada pašvaldības vecākā
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administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

nodokļu administratora kompetence izvērtēt nodokļu maksātāju atbilstību kritērijiem,
kas ir par pamatu nodokļu atvieglojumu piešķiršanai un noteiktas tiesības pieņemt
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Jēkabpils novada
pašvaldības vecākā nodokļu administratora lēmums ir apstrīdams Jēkabpils novada
domē.
Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.

Lēmums Nr.90
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku

numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”
apstiprināšanu
___________________________________________________________________________

A.Vanags, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas
5.punktu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā
2014.gada 20.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Aivis Kokins, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2014 „Par nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu
Jēkabpils novadā” (pielikumā Nr.1 – saistošo noteikumu teksts; pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).
2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus rakstveidā un elektroniskā
veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.
3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un
Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte.

PIELIKUMS Nr.1
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.90 (protokols Nr.5).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu,
ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta
pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
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1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā
teritorijā (turpmāk - Jēkabpils novads) noformējamas un izvietojamas nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru norādes, kā arī ielu, māju un objektu norādzīmes.
2. Par nekustamo īpašumu nosaukumu un ēku numuru norādes izvietošanu ir atbildīga fiziska vai juridiska
persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
3. Par ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga
pašvaldība.
4. Norādes, norādzīmes un numurzīmes ir jāuztur kārtībā, t.i., izvietotā norāde, norādzīme vai numurzīme
nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta un tai jābūt skaidri salasāmai.
5. Noteikumu mērķis ir:
5.1. veidot un uzturēt vienotu Jēkabpils novada vizuālo tēlu;
5.2. izveidot un uzturēt nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes, ielu, māju un
objektu norādzīmes Jēkabpils novadā saskaņā ar Noteikumu pielikumos paredzēto noformējumu;
5.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Jēkabpils novadā.
II. Nekustamo īpašumu ēku numuru norādes
6. Nekustamo īpašumu ēku numuru norādes tiek izgatavotas un uzstādītas, ievērojot šādus noteikumus (1.
pielikums):
6.1. Ēkas numura norādes izmēri ir: platums 200, 230 vai 300 mm, augstums 300 mm.
6.2. Norādes fona krāsa – tumši sarkana, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.
6.3. Norādes materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
6.4. Fonts: Arial Narrow Bold;
6.5. Teksts: lielo burtu augstums 70 mm
7. Uz ēkas numura norādes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas numura norādes ir pieļaujams
norādīt nekustamā īpašuma īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu vai
aizvietot ar uzrakstu „Privātīpašums”. Ja mainās ēkas piederība, ēkas īpašniekam ir pienākums viena
mēneša laikā no īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā izmainīt norādē nepieciešamo informāciju.
III. Nekustamo īpašumu ēku un ielu nosaukumu norādes
8. Nekustamo īpašumu ēku un ielu nosaukumu norādes tiek izgatavotas un uzstādītas, ievērojot šādus
noteikumus (2. pielikums):
8.1. Norādes augstums ir 180 mm un platums ir no 500 līdz 800 mm.
8.2. Norādes fona krāsa – tumši sarkana, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.
8.3. Norādes materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
8.4. Fonts: Arial Narrow Bold;
8.5. Teksts: lielo burtu augstums 70 mm
9. Norāde novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas
fasādes norāde izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes, uz
žoga ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes.
10. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka vai žogs atrodas
tālāk par 15 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) norādes izvietošanai, norāde piestiprināma šim
nolūkam piemērotam stabam, kas izvietots nekustamā īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai no
ceļa. Stabam jābūt izgatavotam no 50 mm līdz 80 mm diametra tērauda caurules, no 2 m līdz 3 m augstam,
cinkotam vai krāsotam pelēkā krāsā, ar iebetonētu pamatni. Pieļaujami arī citi stiprināšanas veidi, kas
nodrošina staba vertikālo noturību.
11. Norādes un staba izgatavošanu un izvietošanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks.
12. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes.
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13. Ārpus apdzīvotām vietām ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var neuzstādīt nekustamo īpašumu ēku
nosaukumu norādes.
VI. Ielu un māju nosaukumu norādzīmes
14. Ielu, māju un objektu nosaukumu norādzīmes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus (3.pielikums):
14.1.
norādzīmes izmēri ir: augstums 160 mm; garums no 500 mm līdz 800 mm
14.2.
norādzīmes fona krāsa ir tumši sarkana baltā rāmī, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu
atstarojošiem burtiem; bet, ja norādzīme norāda virzienu uz pašvaldības iestādi – fona krāsa ir balta tumši
sarkanā rāmī, teksts uz plāksnes rakstīts tumši sarkaniem, gaismu atstarojošiem burtiem;
14.3.
Norādes materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
14.4.
Fonts: Arial Narrow Bold;
14.5.
Teksts: lielo burtu augstums 70 mm
15. Norādzīmes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams
izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne
augstāk kā 2,5 m no zemes.
16. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma norādzīmes uzstādīšanai,
norādzīmes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ēkas sienai vai žogam 30
cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.
17. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu norādzīmes uzstādīšanai, norādzīmes
piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti ceļu aizsargjoslā.
18. Ielu, māju un objektu nosaukumu norādzīmes izvietojamas visās ielās un ceļu krustojumos Jēkabpils
novada teritorijā.
19. Ielu, māju un objektu norādzīmes izgatavoto, izvieto un uztur Jēkabpils novada pašvaldība par budžeta
līdzekļiem.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
20. Par saistošo noteikumu neievērošanu ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju var saukt pie administratīvās
atbildības.
21. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīgi: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors,
Jēkabpils novada domes deputāti un attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.
22. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma
novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no EUR 10,00 (desmit eiro) līdz
EUR 80,00 (astoņdesmit eiro).
23. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Jēkabpils novada domes administratīvā komisija.
24. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
25. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
26. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi” un tiek ievietoti
pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.
27. Jēkabpils novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem
noteikumiem tiek noteikts 2 (divu) gadu ilgs pārejas periods. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās
amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par Noteikumu
neievērošanu.
1.pielikums
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Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu,
Ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”

Jēkabpils novada ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

Plāksnes izmēri: 200, 230 vai 260 mm (platums) x 300 mm (augstums)
Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
Krāsa: Pamatne – tumši sarkana (RAL 3005) Apmale, teksts – balts atstarojošs (RAL 9003)
Fonts: Arial Narrow Bold
Teksts: Ielas nosaukums - lielo burtu augstums 30 mm, (horizontālais mērogs 85%)
Ēkas numurs - ciparu augstums 100 mm
Īpašnieks - lielo burtu augstums 25 mm, (horizontālais mērogs 85%)
2.pielikums
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Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu,
Ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”

Jēkabpils novada ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju plāksnes paraugs
Ielas nosaukuma vai īpašuma norādes plāksnes paraugs

Plāksnes izmēri: 160 mm (augstums) x 500 ÷ 800 mm (garums)
Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
Krāsa: pamatne – tumši sarkana (RAL 3005), apmale, teksts – balts atstarojošs (RAL 9003)
Fonts: Arial Narrow Bold
Teksts: lielo burtu augstums 70 mm
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3.pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu,
Ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”
Ielas un mājas nosaukuma norādzīmes plāksnes paraugs
pie valsts un pašvaldības ceļiem

Plāksnes izmēri: 160 mm (augstums) x 500 ÷ 800 mm (garums)
Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
Krāsa: pamatne – balta, apmale – tumši sarkana, teksts – tumši sarkans, atstarojošs
Fonts: Arial Narrow Bold
Teksts: lielo burtu augstums 70 mm
PIELIKUMS Nr.2
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.90 (protokols Nr.5).
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju
izvietošanu Jēkabpils novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu. Jēkabpils
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pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

novada pašvaldībā nav izstrādāta vienota kārtība, kādā izvieto ēku numerācijas
zīmes un ielu (nosaukumu) norādes Jēkabpils novada administratīvajā
teritorijā. Šāda tiesiska regulējuma neesamība var radīt situāciju, ka fiziskām
un juridiskām personām netiek sniegta savlaicīgi nepieciešamā informācija un
netiek nodrošināta estētiski kvalitatīvu un informatīvi saprotamu norāžu
izvietošana, kas ļautu ērti orientēties Jēkabpils pilsētas vietās un vajadzības
gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos namīpašumus.
Saistošie noteikumi reglamentē kārtību, kādā Jēkabpils novadā noformējamas
un izvietojamas nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
norādes, ielu, māju un objektu norādzīmes.
Tiek noteikts divu gadu pārejas periods, lai nomainītu ēku numerācijas zīmes
atbilstoši saistošo noteikumu prasībām un izvietotu ielu nosaukumu norādes.
Budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs, jo numerācijas zīmju un ielu
nosaukumu norāžu izvietošana tiks īstenota pakāpeniski. Saistošo noteikumu
izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.
Uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

Administratīvās procedūras netiek mainītas. Administratīvo pārkāpumu lietas
izskata pašvaldības Administratīvā komisija. Par saistošo noteikumu
piemērošanu var griezties Jēkabpils novada pašvaldībā. Jaunas institūcijas
netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
Konsultācijas nav notikušas.

Nākamās komiteju sēdes notiek 2014.gada 10.aprīlī
Apvienotā komiteju sēde notiks 2014.gada 23.aprīlī
Nākamā domes sēde notiek 2014.gada 25.aprīlī plkst.11:00
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