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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Jēkabpilī 

 
2015.gada 27.augustā Nr.11 
                                                                                            
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēdi atklāj plkst. 11:00 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks A.Vanags 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja I.Kalniņa 

Piedalās – Domes deputāti: G.Audzītis, U.Auzāns, M.Balodis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, A.Kokins, 
A.Ķiploks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, E.Meņķis, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece.   
 
Sēdē nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ  - M.Pavārs. 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors J.Subatiņš 
Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: juriskonsulte K.Ozola, finanšu un ekonomikas nodaļas 
vadītājas vietniece I.Daņiļeviča, datorspeciālists A.Savickis, sabiedrisko attiecību speciālists K.Sēlis, 
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste I.Bokāne, bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Gusāre. 
Pagastu pārvalžu vadītāji: A.Baltaruņķis, A.Tropiks, I.Kurme, J.Raubiška. 
Iesnieguma iesniedzēja U.Urtāns. 
Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve A.Valdmane, laikraksta „Jaunais Vēstnesis” pārstāve M.Grīnberga. 
   
INFORMĀCIJA - par iedzīvotāju iesniegumu. 
Darba kārtība: 

1.  198 Par Jēkabpils novada administratīvā centra noteikšanu 

2.  199 Par Rīcības plāna jaunā redakcijā apstiprināšanu Jēkabpils novada administratīvā centra 
izvietošanai „Astrās”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 

3.  200 Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 
2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 „Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

4.  201 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.262 „Par Interešu 
izglītības programmu un sporta skolas mērķdotāciju sadalīšanas komisijas izveidošanu” 

5.  202 Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu 
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 

6.  203 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.259 „Par Izsoles 
komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu” 

7.  204 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.210 „Par Nekustamo 
īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu” 

8.  205 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.11.2014. lēmumā Nr.264 „Par Komisijas 
darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, izveidošanu” 

9.  206 Par grozījumiem Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā 

10.  207 Par grozījumiem Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā 
nolikumā 

11.  208 Par Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 

12.  209 Par Jēkabpils novada Medību koordinācijas komisiju 

13.  210 Par nekustamā īpašuma „Mazās Pakalnītes” nodošanu atsavināšanai 

14.  211 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī atsavināšanu 

15.  212 Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils 

16.  213 Par alternatīvo apkuri (Ābeļu pagastā) 
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17.  214 Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu 

18.  215 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu maksātnespējīgai SIA „Saules līcis” 

19.  216 Par brīvpusdienu, brokastu un launaga piešķiršanu skolēniem no 01.09.2015. 

20.  217 Par finansējuma piešķiršanu ziemas gaisa balonu festivālam LOVE CUP 2016 

21.  218 Par papildus finansējumu Ambulances-aptiekas  pārbūvei Zasas pagastā Zasas ciemā 

22.  219 Par Zasas kultūras nama vadītājas atbrīvošanu no amata 
 
 
 

1. § 

Lēmums Nr.198 

Par Jēkabpils novada administratīvā centra noteikšanu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta piekto daļu, kas 
nosaka, ka novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmumu par administratīvā centra 
noteikšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un 
Centrālajai statistikas pārvaldei, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72.pantam, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas, Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, U.Auzāns, I.Blumbergs, A.Ķiploks, A.Kokins, D.Ģeidāne,  

O.Spēka, A.Bikaunieks, I.Jātniece, M.Balodis, S.Vecumniece, G.Audzītis, A.Lemaka, A.Vanags),  PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

Atlikt lēmuma pieņemšanu par Jēkabpils novada pašvaldības administratīvā centra noteikšanu „Astrās”, 
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā līdz sabiedriskās apspriešanas rezultātu noskaidrošanai. 
 

 

2. § 

Lēmums Nr.199 

Par Rīcības plāna jaunā redakcijā apstiprināšanu Jēkabpils novada administratīvā centra 

izvietošanai „Astrās”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.109 „Par Jēkabpils 
novada administratīvā centra izvietošanu”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Jēkabpils novada administratīvā centra, administrācijas un citu institūciju pārcelšanas vai reorganizācijas 
darba grupas ierosinājumu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas, Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, U.Auzāns, I.Blumbergs, A.Ķiploks, A.Kokins, D.Ģeidāne,  

O.Spēka, A.Bikaunieks, I.Jātniece, M.Balodis, S.Vecumniece, G.Audzītis, A.Lemaka, A.Vanags),  PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

Atlikt lēmuma pieņemšanu par Rīcības plāna Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanai „Astrās”, 
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, jaunās redakcijas apstiprināšanu līdz sabiedriskās apspriešanas 
rezultātu noskaidrošanai. 
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3. § 

Lēmums Nr.200 

Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes deputātu Aivara Vanaga, Ievas Jātnieces un Ginta Audzīša 

2015.gada 17.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas, Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, U.Auzāns, I.Blumbergs, A.Ķiploks, A.Kokins, D.Ģeidāne,  

O.Spēka, A.Bikaunieks, I.Jātniece, M.Balodis, S.Vecumniece, G.Audzītis, A.Lemaka, A.Vanags),  PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

Atlikt lēmuma pieņemšanu par saistošo noteikumu „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gada 
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
līdz sabiedriskās apspriešanas rezultātu noskaidrošanai.  
 
 

4. § 

Lēmums Nr.201 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.262 „Par Interešu izglītības 

programmu un sporta skolas mērķdotāciju sadalīšanas komisijas izveidošanu” 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 2009.gada 

3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, 
ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne,  O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  ATTURAS 

– nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmuma Nr.262 „Par Interešu izglītības 
programmu un sporta skolas mērķdotāciju sadalīšanas komisijas izveidošanu” 2.punktā un: 

1.2. izslēgt no Interešu izglītības programmu un sporta skolas mērķdotāciju sadalīšanas komisijas 
sastāva Birutu Vaivodi; 

2.2. ievēlēt Interešu izglītības programmu un sporta skolas mērķdotāciju sadalīšanas komisijas sastāvā 
Ligitu Pētersoni. 

 
 

5. § 

Lēmums Nr.202 

Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgu grupai” 
___________________________________________________________________________ 
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A.Vanags, J.Subatiņš, I.Daņiļeviča 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturto daļu, 11.panta pirmo daļu, 1., 2. un 
3.pielikumu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru 
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 
1.pielikumu, kā arī, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne,  O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  ATTURAS 

– nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 
1. Izdarīt izmaiņas 2014.gada 19.decembra novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 
noteiktajai mēnešalgu grupai”: 

 
1.1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā šādu sociālā dienesta darbinieku likmju 

sadalījumu: 

Nr.p.
k. 

Mēnešalgu 
grupa 

Amata nosaukums Slodze 

Mēnešalgas 
maksimālais 
apmērs EUR 

par pilnu 
slodzi 

1. 8 Sociālais darbinieks pagasta pārvaldē – Ābeļi - 
0.9; Dignāja -  0,5; Dunava-0.7; Kalna – 0,6;  

Leimaņi – 0.3; Rubene-1.0;  Zasa – 0.7; 
darbam ar ģimenēm ar bērniem-0.5 

5,2 
 

562 

 
 

 

6. § 

Lēmums Nr.203 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.259 „Par Izsoles komisijas 

izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu” 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Valsts un pašvaldības 

mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne,  O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  ATTURAS 

– nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmuma Nr.259 „Par Izsoles komisijas 
izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu” 2.punktā un: 

1.1. izslēgt no Izsoles komisijas sastāva Birutu Vaivodi un Rasmu Mazulāni; 
1.2. ievēlēt Izsoles komisijas sastāvā Ligitu Pētersoni un Ingu Bokāni. 
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7. § 

Lēmums Nr.204 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.210 

„Par Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu” 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 2009.gada 

3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, ņemot vērā 
2015.gada 20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne,  O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  ATTURAS 

– nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

 Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija lēmuma Nr.210 „Par Nekustamo 
īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu” 1.punktā, un ievēlēt Nekustamo īpašumu jautājumu 
izskatīšanas komisijā Ingrīdu Feldmani, Ingu Bokāni un Dzidru Nartišu. 
 
 

 

8. § 

Lēmums Nr.205 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.11.2014. lēmumā Nr.264 

„Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, izveidošanu” 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz  likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, 30.1panta pirmo daļu, 2014.gada 
2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 17.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 24.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.decembra lēmuma Nr.264 „Par komisijas 
darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, izveidošanu” 1.punktā un: 

1.1. izslēgt no Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāvā Rasmu 
Mazulāni; 
1.2.  ievēlēt Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāvā Ingu Bokāni - 
īpašumu pārvaldīšanas speciālisti. 

 
 

9. § 

Lēmums Nr.206 

Par grozījumiem Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags,  K.Ozola 
 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2009.gada 3.novembra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, ņemot vērā 2015.gada 
20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumus Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumā (apstiprināts ar 
Jēkabpils novada domes 2012.gada 24.maija lēmumu Nr.210) un izteikt nolikuma 2.2.punktu sekojošā 
redakcijā:  

„2.2. Komisiju izveido 3 (trīs) locekļu sastāvā un tajā iekļauj:  
2.2.1. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju, 
2.2.2. Īpašuma pārvaldīšanas speciālistu, 
2.2.3. Teritoriālās plānošanas speciālistu.”. 
 
 

10. § 

Lēmums Nr.207 

Par grozījumiem Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikumā 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, 30.1panta pirmo daļu, 2014.gada 

2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 17.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma Nr.15 Komisijas darījumiem 
ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikumā (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.15) 2.2.5.apakšpunktā un izteikt to sekojošā redakcijā: 

 
„2.2.5. Īpašuma pārvaldīšanas speciālistu.”. 
 
 

11. § 

Lēmums Nr.208 

Par Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Gusāre, J.Subatiņš, K.Ozola 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2., 3.punktu, ņemot vērā 
2015.gada 20.augusta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikumu (pielikumā).  
PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.08.2015.  

sēdes lēmumu Nr.208 (protokols Nr.11) 
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JĒKABPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS 

 N O L I K U M S 
Jēkabpilī 

 
Sastādīts pamatojoties uz 2002.gada 6.jūnija likuma 

 ,,Valsts pārvaldes iekārtas likums” 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 
 Latvijas Republikas 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta  

noteikumu Nr.1037 ,,Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2., 3.punktu. 
 

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1. Jēkabpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk 

tekstā – pašvaldība) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz 
normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.  

1.2. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību. 
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara 
apliecinājumus un pilda citus uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

1.3. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Latvijas Republikas Jēkabpils novada administratīvā teritorija. 
1.4. Bāriņtiesas juridiskā adrese ir ,,Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, 

Latvijas Republika. 
1.5. Bāriņtiesas darbība tiek uzraudzīta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
1.6. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā rakstiskā formā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu 

darbību. 
1.7. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālos jautājumos veic pašvaldība. Pašvaldība 

nodrošina bāriņtiesas darbam piemērotas telpas un nepieciešamo aprīkojumu. 
1.8. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai piešķirto finanšu līdzekļu uzskaiti kārto pašvaldības centralizētā 

grāmatvedība. 
1.9. Bāriņtiesu reorganizē un likvidē pašvaldība. 
1.10. Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt pēc pašvaldības vai bāriņtiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. 

Grozījumus nolikumā apstiprina dome, pieņemot lēmumu. 
 

2. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra 
2.1.  Bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus ievēl dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas 
priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi pēc pilnvaru termiņa beigām var tikt ievēlēti atkārtoti. 
2.2. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un seši bāriņtiesas locekļi. Sekretāra-lietveža un 
arhivāra pienākumus bāriņtiesā veic pašvaldības norīkots speciālists.  
2.3. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir tieši pakļauts Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam. Bāriņtiesas 
locekļi un speciālisti ir tieši pakļauti bāriņtiesas priekšsēdētājam. 
2.4. Pēc ievēlēšanas amatā pašvaldība izdod bāriņtiesas amatpersonām darba apliecības. 
2.5. Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada bāriņtiesas darbu, veic pienākumus un uzdevumus saskaņā ar 
saistošajiem normatīvajiem aktiem. Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes laikā, pilda 
ar domes vai bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēts bāriņtiesas loceklis. 
2.6. Bāriņtiesas locekļu un speciālista darba pienākumus nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas 
locekļi un darbinieki atbild par amata (darba) pienākumu un uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu 
izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas 
noteikumiem. 
2.7. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un 
pildīt citus saistošajos normatīvajos aktos minētos uzdevumus. 
2.8. Bāriņtiesas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt bāriņtiesas priekšsēdētājam. 
2.9. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas locekļu un speciālista darba samaksu, ņemot vērā darba 
apjomu, nosaka pašvaldība. 
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3. Apmeklētāju pieņemšana  
3.1. Bāriņtiesas darba laiks: 
- pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 800 līdz 1700 ar  pārtraukumu no plkst. 1200 līdz 
1230; 
- piektdienās no plkst. 800 līdz 1430 ar pārtraukumu no plkst. 1200 līdz 1230. 
3.2. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus (bāriņtiesas telpās): 
-  ,,Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, pirmdienās no plkst.1200 līdz 1400; 
-  ,,Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, otrdienās no plkst. 0900 līdz 1200;  
- ,,Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads ceturtdienās no plkst.1300 līdz 1500 (iepazīšanās ar 
bāriņtiesas lietvedībā esošajiem materiāliem). 
3.3. Bāriņtiesa papildus pieņem apmeklētājus:  
- Ābeļu pagasta pārvaldē otrdienās no plkst. 800 līdz 1200; piektdienās no plkst. 1000 līdz 1400; 
- Dignājas pagasta pārvaldē otrdienās no plkst. 1400 līdz 1700; trešdienās no plkst. 900 līdz 1200; 
- Dunavas pagasta pārvaldē pirmdienās no plkst. 1300 līdz 1600; ceturtdienās no plkst. 900 līdz 1200; 
- Kalna pagasta pārvaldē pirmdienās no plkst. 900 līdz 1200; trešdienās no plkst. 900 līdz 1200;  
- Rubenes pagasta pārvaldē trešdienās no plkst. 1300 līdz 1700; piektdienās no plkst. 1000 līdz 1400; 
- Zasas pagasta pārvaldē pirmdienās no plkst. 800 līdz 1200; ceturtdienās no plkst. 1300 līdz 1700. 
3.4. Bāriņtiesas darbinieku darba laikus nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu, atbilstoši domes 
lēmumam. 
3.5. Bāriņtiesas sēdes notiek bāriņtiesas telpās, atbilstoši uzaicinājumā norādītajai informācijai.  

  
4. Iepazīšanās ar lietas materiāliem un lietu izskatīšana 

4.1. Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties bāriņtiesas telpās ,,Pagastmāja”, 
Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ceturtdienās no plkst. 1300 līdz 1500. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar 
rīkojumu var noteikt citu ar bāriņtiesas lietvedībā esošo lietas materiālu iepazīšanās laiku un vietu Jēkabpils 
novada pagastu pārvaldēs. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek 
nodrošināta. 
4.2. Pēc konkrētās administratīvās lietas dalībnieka, viņa pilnvarota pārstāvja, advokāta, lietā pieaicināta 
tulka un amatpersonas (turpmāk tekstā – persona) iesnieguma vai pieprasījuma ar lūgumu nodrošināt 
iepazīšanos ar uz personu attiecināmās lietas materiāliem vai visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu 
materiāliem (turpmāk tekstā – iesniegums) saņemšanas bāriņtiesā, personai tiek nodrošināta iespēja 
iepazīties ar lietas materiāliem, bāriņtiesas speciālista klātbūtnē. 
4.3. Pieņemot personas iesniegumu, bāriņtiesas speciālists pārbauda personas identitāti pēc personu 
apliecinoša dokumenta (pases) un noskaidro pārstāvības tiesisko pamatu (pilnvaras, ordera u.c. dokumenta 
oriģināls vai apliecināts dokumenta atvasinājums); pilnvarojuma vai pārstāvības tiesības apliecinoša 
dokumenta kopija tiek pievienota konkrētās lietas materiāliem. 
4.4. Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē informāciju, kuras izpaušana 
var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara 
saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas dalībniekiem nav tiesību iepazīties ar aploksnē ievietotu informāciju. 
4.5. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām 
fiziskajām un juridiskajām personām. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var apstrīdēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā - viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.  

 
5. Noslēguma jautājumi 

5.1. Ja tiek veiktas izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos, kas attiecas uz šajā nolikumā noteiktajiem 
nosacījumiem un rodas pretrunas, tad zaudē spēku tikai konkrētais šī nolikuma apakšpunkts, bet pats 
Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikums paliek spēkā, bet ir veicami attiecīgi grozījumi. 
5.2. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikumu, kas tika apstiprināts ar Jēkabpils 
novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu, protokols Nr.8, 35.§. 
5.3. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī. 
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12. § 

Lēmums Nr.209 

Par Jēkabpils novada Medību koordinācijas komisiju 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

2015.gada 16.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta vēstule un 
pamatojoties uz  Medību likuma 29.panta septītās daļas 5.pantu un Ministru kabineta 26.05.2014. 
noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 
koordinācijas komisijām” 2.punkts nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, 
materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka 
attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija.  Komisijas darbu organizē pašvaldība. 

Pamatojoties uz Medību likuma 29.panta septītās daļas 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izveidot Jēkabpils novada medību koordinācijas komisiju. 
2. Ievēlēt uz 4 (četru) gadu termiņu Jēkabpils novada medību koordinācijas komisijā: 

2.1.  Komisijas priekšsēdētāju Andri Baltaruņķi – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvi;  
2.2.  Komisijas locekļus: 
1) Juri Čaupjonoku – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzini; 
2) Gunāru Rubinu – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvi; 
3) Judīti Podnieci – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes 
norīkoto Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāju; 
2.3. Komisijas sekretāri: Ingu Bokāni - Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvi. 

3. Apstiprināt Jēkabpils novada medību koordinācijas komisijas nolikumu (Pielikumā). 
 

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

27.08.2015.sēdes lēmumu Nr.209 (protokols Nr.11) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Medību koordinācijas komisijas nolikums 
 

I Vispārējie noteikumi 
1. Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Medību koordinācijas komisija (turpmāk – 
Komisija) ir ar Jēkabpils novada domes (turpmāk – Dome) lēmumu izveidota Pašvaldības institūcija, kura 
pilnvarota pieņemt lēmumus par Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā medījamo dzīvnieku nodarīto 
postījumu (turpmāk – postījumi) apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī noteikt pasākumus 
postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.  
2. Šis nolikums reglamentē Jēkabpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas (turpmāk - 
komisijas) darbību, nosaka tās pienākumus un tiesības.  
3. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Likumus, Ministru kabineta noteikumus, Domes 
izdotos saistošos noteikumus, lēmumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.  
4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar Jēkabpils novada domi (turpmāk tekstā- 
dome), pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām un pārvaldes vienībām, valsts vai citu pašvaldību 
institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.  
5. Komisijas darbu finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. Komisijas organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu nodrošina attiecīgās Pašvaldības administrācijas struktūrvienības un nodaļas.  



 10  

6. Komisija savā darbībā ir pakļauta Jēkabpils novada domei, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās 
apstiprinātās komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.  

 

II Komisijas pienākumi un tiesības 
7. Komisijai ir sekojoši pienākumi:  
7.1. nodrošināt savlaicīgu postījumu fiksēšanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc 
attiecīga iesnieguma par postījumiem saņemšanu;  
7.2. izvērtēt nodarīto postījumu apjomu un postījumu pakāpi;  
7.3. izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai;  
7.4. aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un 
infrastruktūras objektiem;  
7.5. medību tiesību pārņemšanas gadījumā iesaistīt medību tiesību izmantošanā medību tiesību lietotājus no 
ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām;  
7.6. nodot sēdes protokolu publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē nākamajā darba dienā pēc sēdes;  
7.7. epizootiju izplatības vai draudu gadījumā sadarboties ar Pārtikas un veterināro dienestu;  
7.8. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu 
izpildi.  
8. Komisijai ir šādas tiesības:  
8.1. izstrādāt rekomendācijas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai;  
8.2. izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie dzīvnieki var radīt 
ārkārtas postījumus pašvaldības teritorijā;  
8.3. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie 
uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus;  
8.4. lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu ierobežošanai saskaņā ar Pārtikas un 
veterinārā dienesta rīkojumu. Epizootiju draudi pielīdzināmi ārkārtas postījumiem;  
8.5. ja nodarīti būtiski postījumi:  
8.5.1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja), 
Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja;  
8.5.2. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības pasākumus, norādot 
to veidu, apjomu un īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt to izpildes gaitu un rezultātus, ja aizsardzības 
pasākumi nav veikti vai veikti nepienācīgi;  
8.5.3. uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai lietotājam pastiprināti medīt esošajās un 
potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu 
īstenošanas gaitu un rezultātus;  
8.5.4. lemt par medību tiesību izmantošanu platībās, kurās nav medību tiesību lietotāju, vispirms piesaistot 
medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām;  
8.5.5. ja iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt par terminētu medību atļauju 
piešķiršanu limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo 
nomedīšanas apjomu un nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības par minimālajām medību platībām 
konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai;  
8.6. ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija nevar rast citu pieņemamu risinājumu:  
8.6.1. saņemot medību tiesību īpašnieka piekrišanu, uz laiku, kas nepieciešams pasākumu postījumu 
ierobežošanai vai likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā zemes vienībā;  
8.6.2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, pārņemt un 
izmantot medību tiesības (zemes vienībās, kurās nodarīti ārkārtas postījumi, un zemes vienībās, kurās ir šo 
postījumu cēlonis), ja medību tiesību īpašnieks vai lietotājs nepilda komisijas norādījumus vai medību 
tiesību īpašnieks neizlieto tās pats un nepiekrīt nodot citiem, vai postījumu cēlonis atrodas zemes vienībā, 
kurā medīt aizliegts;  
8.7. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldības un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;  
8.8. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piesaistīt neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ja 
izvērtējot medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus, komisija nespēj noteikt zaudējumus;  
8.9. sagatavo un virza izskatīšanai attiecīgajās domes komitejās, komisijas kompetencē esošus lēmumu 
projektus;  
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8.10. sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par Komisijas darbību tiek 
iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rakstiska pieprasījuma.  
 

III Komisijas struktūra un darba organizācija 
9. Komisijas sastāvu uz četriem gadiem 5 (piecu) locekļu sastāvā apstiprina Dome normatīvos aktos 
noteiktajā kārtībā.  
10. Komisijas priekšsēdētāju ievēl Dome.  
11. Komisija no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāja vietnieku.  
12. Darbam par Komisijas sekretāru tiek piesaistīts Jēkabpils novada pašvaldības speciālists.  
13. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības.  
14. Komisijas priekšsēdētājs:  
14.1. atbild par Komisijas lēmumu projektu sagatavošanu;  
14.2. plāno, organizē un vada Komisijas darbu;  
14.3. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;  
14.5. pārstāv Komisiju visās pašvaldības, valsts, privātajās, tiesu iestādēs un sabiedriskajās institūcijās;  
14.6. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un dokumentācijas saglabāšanu;  
14.7. koordinē Komisijas sadarbību ar Jēkabpils novada pašvaldības struktūrvienībām un citām iestādēm un 
organizācijām;  
14.8. nepieciešamības gadījumos pieaicina Komisijas darbā, ekspertus neatkarīga, profesionāla viedokļa, 
izteikšanai;  
14.9. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;  
14.10. paraksta Komisijas sēžu protokolus, kā arī citus Komisijas dokumentus.  
15. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā 
vai viņa uzdevumā.  
16. Komisijas locekļi:  
16.1. piedalās Komisijas un tās sēžu darbā;  
16.2. gatavo Komisijas darba dokumentāciju;  
16.3. izpilda Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka norādījumus.  
17. Komisijas sekretārs:  
17.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja norādījumus;  
17.2. paziņo par sēdes norises laiku un vietu Komisijas locekļiem;  
17.3. protokolē Komisijas sēdes gaitu;  
17.4. nodrošina Komisijas saraksti;  
17.5. paraksta Komisijas sēdes protokolus;  
17.6. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un nodošanu Jēkabpils 
novada pašvaldības arhīvā;  
17.7. nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējiem, medību tiesību lietotājiem u.c. 
ieinteresētajām personām;  
17.8. nodrošina sēdes protokola publikāciju Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā;  
17.9. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai.  
18. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās 
vismaz puse komisijas locekļu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Ja 
komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu, minētais komisijas loceklis 
vai eksperts nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā.  
19. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi 
klātesošie Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību lietotājs.  
20. Komisijas locekli par neattaisnotu komisijas sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas, Komisija ir 
tiesīga ierosināt Domei to izslēgt no komisijas sastāva.  
 

IV Noslēguma jautājumi 
21. Komisijas pieņemtos lēmumus, var apstrīdēt Jēkabpils novada domē mēneša laikā no administratīvā 
akta spēkā stāšanās dienas.  
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22. Grozījumus nolikumā apstiprina Dome pēc Komisijas priekšsēdētāja, to locekļu vai domes 
priekšsēdētāja ierosinājuma.  
23. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas dienu.  
 
 

 

13. § 

Lēmums Nr.210 

Par nekustamā īpašuma „Mazās Pakalnītes” 

nodošanu atsavināšanai 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Bokāne, J.Subatiņš 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazās Pakalnītes”,  
kas sastāv no zemes gabala 0.0499 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā --. 

2. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt apgrūtinājumu plāna 
koriģēšanu, atbilstoši esošai situācijai un iesniegt pieteikumu sertificētam vērtētājam īpašuma 
novērtēšanai. 

 
 

14. § 

Lēmums Nr.211 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  

Bebru ielā 108, Jēkabpilī atsavināšanu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola 
 

 
Ņemot vērā apstākli, ka ēka Bebru ielā 108, Jēkabpilī, ir nepieciešama Jēkabpils novada 

pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai – sekmēt saimnieciskās darbības attīstību, un lai nodrošinātu lauku 
attīstības speciālista pieejamību Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā 2015.gada 
20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis),  PRET –  nav  ATTURAS – 2 balsis 

(A.Lemaka, S.Vecumniece),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:   

 

1.Noraidīt SIA „Ošukalns celtniecība”, ierosinājumu un nenodot atsavināšanai Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Bebru ielā 108, Jēkabpilī, kadastra Nr.--, kas sastāv no vienas 
ēkas ar kadastra apzīmējumu --. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot sūdzību 
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 



 13  

15. § 

Lēmums Nr.212 

Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils  
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Bokāne, J.Subatiņš 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu  un Civillikuma 
2113. pantu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,    
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt uz 1 (vienu) gadu līdz 2016.gada 31.augustam nomas tiesiskās attiecības ar L.V., par 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Nr.1- 36,6 m2. platībā un 10% no 
koplietošanas telpu Nr.22, 19, 16, 15, 14, 6, platības, nomu nekustamā īpašuma Bebru ielā 108, 
Jēkabpilī, kadastra Nr.--, administratīvās ēkas otrajā stāvā ar apzīmējumu kadastrā --, ar kopējo nomas 
maksu EUR 47,94 (četrdesmit septiņi euro 94 centi) mēnesī bez PVN. 

2. Izdarīt attiecīgus grozījumus 2014.gada 1.oktobra Telpu nomas līgumā, kas tika noslēgts starp 
Jēkabpils novada pašvaldību un L.V.  

3. Novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Vienošanos par grozījumiem 2014.gada 1.oktobra Telpu 
nomas līgumā. 

4. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt Vienošanos par grozījumiem 2014.gada 
1.oktobra Telpu nomas līgumā.  
 

 

16. § 

Lēmums Nr.213 
Par alternatīvo apkuri (Ābeļu pagastā) 

___________________________________________________________________________ 
A.Vanags, K.Ozoala, I.Bokāne, J.Subatiņš 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 15.punktu, Enerģētikas likuma 50.pantu, 

51.panta 1.punktu, 52.pantu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (G.Audzītis, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, D.Ģeidāne, I.Jātniece, 

O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  ATTURAS – 2 balsis 

(U.Auzāns, I.Blumberga),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

 Piekrist iecerei izveidot alternatīvo apkuri, dzīvoklī Aldaunes ielā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā. 
 

 

17. § 

Lēmums Nr.214 

Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, I.Bokāne J.Subatiņš 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 222.panta 
pirmo daļu, kā arī saskaņā ar Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030.gadam, ņemot 
vērā 2015.gada 20.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks,  

I.Jātniece, O.Spēka, E.Meņķis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav,  ATTURAS – 2 balsis (D.Ģeidāne, 

A.Vanags),  M.Balodis nepiedalās jautājuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Noteikt koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības teritorijā esošo grāvju sarakstu (1.pielikums) un 
pašvaldības teritorijā esošo grāvja attēlojumu kartē (2.pielikums). 

2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai kopā ar z/s „Lejas Jērāni” un z/s 
„Dzērves”: 
2.1. veikt darbības, lai apzinātu zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas 

koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu viedokli, izvēloties atbilstošu 
informēšanas procedūru; 

2.2. līdz projekta „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” kārtas izsludināšanai apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem saņemtos viedokļus un sagatavot priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas 
sistēmām, kurām piešķirams pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss. 

 
PIELIKUMS Nr.1 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

27.08.2015.sēdes lēmumu Nr.214 (protokols Nr.11) 

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā esošo grāvju saraksts 

Grāvja Nr. kods Grāvja garums (m) 
9 43362:03 3225 
16 43362:28 328 
15 43362:05 1670 
30 43362:15 620 
2 4332:03 2100 
25 4335:01 3265 
27 4335:04 1380 

 

PIELIKUMS Nr.2 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

27.08.2015.sēdes lēmumu Nr.214 (protokols Nr.11) 

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā esošo grāvju grafiskais izvietojums 

 

4332:03 

4335:01 

4335:04 
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18. § 

Lēmums Nr.215 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu maksātnespējīgai SIA „Saules līcis” 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Daņiļeviča, A.Liepiņa, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto 
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta 
Finanšu komitejas ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, S.Vecumniece),  PRET –  nav  ATTURAS 

– 1 balss (A.Lemaka),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:   

 

1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saules līcis”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
summā EUR 23,80 (divdesmit trīs euro 80 centi). 

2. Publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv internetā informāciju par 
Lēmuma 1.punktā dzēsto nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

3. Lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības vecākā nodokļu administratore Airīte Liepiņa. 
 
 

19. § 

Lēmums Nr.216  

Par brīvpusdienu, brokastu un launaga piešķiršanu skolēniem no 01.09.2015. 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Daņiļeviča, J.Subatiņš 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās  daļas 

27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu 
komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

43362:03 

43362:28 

43362:15 

43362:05 
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 Piešķirt bezmaksas brokastis, launagu pirmsskolas grupai, brīvpusdienas pirmsskolas grupu, 5.-
12.klases, Jēkabpils novadā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, apstiprināto izcenojumu apjomā no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.maijam. 
 
 

20. § 

Lēmums Nr.217 

Par finansējuma piešķiršanu ziemas gaisa balonu festivālam LOVE CUP 2016 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Daņiļeviča, J.Subatiņš 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.5.punktu un 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.augusta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus, uzklausot klātesošo viedokli, sēdes vadītājs 
aicina balsot par sagatavoto priekšlikumu:  
„1.Piešķirt finansējumu EUR 500 Biedrībai „Sky Amazons”, gaisa balonu festivāla LOVE CUP 2016 

norises organizēšanai. 

2. Noteikt galīgo finansējuma summu, apstiprinot Jēkabpils novada pašvaldības 2016.gada budžetu. 

3.Naudas līdzekļus pārskaitīt biedrībai pēc piestādītā rēķina.”, 
 
atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (U.Auzāns, I.Blumbergs, A.Vanags, E.Meņķis),  PRET – 6 balsis 

(G.Audzītis, A.Kokins, A.Ķiploks, I.Jātniece, O.Spēka, M.Balodis),  ATTURAS – 4 balsis (A.Bikaunieks, 

D.Ģeidāne, A.Lemaka, S.Vecumniece), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

Neatbalstīt priekšlikumu. 
 

21. § 

Lēmums Nr.218 

Par papildus finansējumu Ambulances-aptiekas  pārbūvei Zasas pagastā Zasas ciemā 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 27.punktu un ņemot vērā 
2015.gada 20.augusta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt papildus līdzekļus 5060,37 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit euro 37 centi) Ambulances-aptiekas 
pārbūvei Zasas pagastā Zasas ciemā. 

2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

 

 

22. § 

Lēmums Nr.219 

Par Zasas kultūras nama vadītājas atbrīvošanu no amata 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš, K.Ozola 
 

            Ņemot vērā Zasas kultūras nama vadītājas Anitas Ķikutes 2015.gada 20.augusta iesniegumu ar 
lūgumu atbrīvot viņu no darba, ievērojot to, ka ir panākta vienošanās starp Jēkabpils novada pašvaldību un 
Anitu Ķikuti par darba attiecību izbeigšanu 2015.gada 14.septembrī, pamatojoties uz likuma „Par 
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pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo un ceturto daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (U.Auzāns, G.Audzītis, I.Blumbergs, A.Bikaunieks, A.Kokins, A.Ķiploks, 

D.Ģeidāne, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags, E.Meņķis, M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece),  PRET –  nav  

ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 

1.Atbrīvot Anitu Ķikuti no Zasas kultūras nama vadītājas amata pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 
14.septembri. 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Sēdes protokolam pievienots audio ieraksts CD datu nesējā. Ievērojot personas datu aizsardzību, tas 

pieejams pašvaldības mājas lapā.  
 

 


