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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2015.gada 26.februārī  Nr.3 
                                                                                            
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst. 11:00 
Sēdi atklāj: plkst. 11:03 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē –Lietvedības nodaļas vadītāja Ilze Klniņa 
Piedalās – Domes deputāti: E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, 
A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags (pklst.11:20 līdz plkst.13:00) 
Sēdē nepiedalās deputāti  –   A.Timofejevs, A.Ķiploks, A.Kokins 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: J.Subatiņš, K.Sēlis, K.Ozola, 
G.Dimitrijeva, L.Pētersone, I.Feldmane, K.Ozola, R.Mazulāne, E.Ūbela, B.Vaivode 
pagastu pārvalžu vadītāji:  R.Jaudzems, A.Tropiks, A.Baltaruņķis, J.Krūmiņš, J.Raubiška 

Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane 

Pieaicinātā persona Sandra Līce  
 

ZIŅOJUMI:  
1.Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 
2.Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Darba kārtība: 
 
Nr.p.

k. 

Lēmuma 

numurs 

Lēmuma nosaukums 

1.  35 Par zemes vienības Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai 
2.  36 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 
3.  37 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  
4.  38 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  
5.  39 Par īres tiesību piešķiršanu  
6.  40 Par īres tiesību piešķiršanu  
7.  41 Par Ļ.R. iesnieguma izskatīšanu 
8.  42 Par vienošanās līguma slēgšanu ar AS „Telekom Baltija” Zasas pagastā  
9.  43 Par 2005.gada 8.februāra Nomas līguma Nr.15 un 2007.gada 1.martā noslēgtā 

Zemes nomas līguma Nr.9 Zasas pagastā nosacījumu precizēšanu 
10.  44 Par nekustamo īpašumu dāvinājuma pieņemšanu 
11.  45 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā („Grantāres” , Kalna 

pagasta J.Razumovska zemnieku saimniecības) 
12.  46 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (I.K.) 
13.  47 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (V.K.) 
14.  48 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (G.K.) 
15.  49 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (I.K.) 
16.  50 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (A.K.) 
17.  51 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (G.L.) 
18.  52 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (J.B.) 
19.  53 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (ZS „ Laši”) 
20.  54 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (Kalna pagasta I.Gasiņa 

zemnieku saimniecība „SPODRĪTES”) 
21.  55 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (Kalna pagasta Līgas 

Lindes zemnieku saimniecība „Strautiņi”) 
22.  56 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Zasas pagastā 
23.  57 Par nolikuma „Par Jēkabpils novada pašvaldības medību tiesību nomas 
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piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu 
24.  58 Par nekustamā īpašuma „Mārīši”, Rubenes pagastā  Jēkabpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu  
25.  59 Par nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Rubenes pagastā  Jēkabpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu   
26.  60 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts) 
27.  61 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Ābeļu pagasts) 
28.  62 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Leimaņu pagastā) 
29.  63 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Sencis”, 

VRNr.40008090708) 
30.  64 Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas 2015.-

2017.gadam apstiprināšanu 
31.  65 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās 

izglītības atbalsta centru  
32.  66 Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., protokols Nr.16, 
9.§) 

33.  67 Par amatu apstiprināšanu pagastu pārvaldēs 
34.  68 Par Ābeļu pagasta Bērnu dienas un rotaļu centra darbību 
35.  69 Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam” aktualizētā 

Investīciju plāna apstiprināšanu 
36.  70 Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.16 „Par 

2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku 
iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils 
novada pašvaldībā” apstiprināšanu” atcelšanu  

37.  71 Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas zemes nomu” apstiprināšanu 

38.  72 Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

39.  73 Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2015.gadam” apstiprināšanu 

40.  74 Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu 

41.  75 Par lēmuma Nr. 254 „Par nekustamā īpašuma „Meldrāji”, Dunavas pagastā 
Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu” 
papildināšanu 

 

 

Lēmums Nr.35 

Par zemes vienības Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 
5.punktu un sasakaņā ar 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 vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, Ie.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Nenodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošo zemes, kas atrodas nekustamā 
īpašuma „Vidsala”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, sastāvā.  

2. Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vidsala”, Kalna pagastā, Jēkabpils 
novadā, zemesgrāmatā. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā viena mēneša laikā 
no tā stāšanās spēkā. 
 

 
Lēmums Nr.36 

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 11.08.2009. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
zvejas izmantošanas kārtību”, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Administratīvā procesa 
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut M.B. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Dignājas pagasta teritorijā rūpnieciskai zvejai 

pašpatēriņa vajadzībām. 
2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 

metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), 
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. 
LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

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

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

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

 
 
 

Lēmums Nr.37 

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.796 „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, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
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M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut D.K. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Dignājas pagasta teritorijā rūpnieciskai zvejai 

pašpatēriņa vajadzībām. 
2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 

metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), 
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. 
LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

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

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

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

 
 

 

Lēmums Nr.38 

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.796 „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 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut G.C. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada teritorijā, rūpnieciskai zvejai pašpatēriņa 

vajadzībām. 
2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 

metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), 
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. 
LV58 HABA 0551 0350 9774 4. 

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

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

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 
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Lēmums Nr.39 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_____________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužami. 
 

 

Lēmums Nr.40 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

  Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužami.  
 

 
 Lēmums Nr.41 

Par Ļ.R. iesnieguma izskatīšanu 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
  Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužami.  

 
 

 Lēmums Nr.42 

Par vienošanās līguma slēgšanu ar AS „Telekom Baltija” Zasas pagastā 
_______________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne, K.Ozola 
 

 Ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu un 
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un  
7.1 punktiem,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2007.gada 8.novembra Zemes nomas 

līgumu Nr.2.30-11/004 līdz 2015.gada 31.decembrim par zemes gabala 9 m2 platībā, kas ir daļa 
no nekustamā īpašuma Zasas parks, nomu AS „Telekom Baltija”, VRNr.40003454545, 
juridiskā adrese Biķernieku iela 18, Rīga, LV-1039 

2. Noteikt par iznomāto zemes platību nomas maksu 71.14 EUR/mēnesī, bez PVN. 
3. Uzdot juriskonsultei sagatavot Vienošanās līgumu par nomas termiņa pagarināšanu. 
4. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošnās līgumu. 

 
 

Lēmums Nr.43 

Par 2005.gada 8.februāra Nomas līguma Nr.15 un 2007.gada 1.martā noslēgtā Zemes nomas 

līguma Nr.9 Zasas pagastā nosacījumu precizēšanu  
________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

 Ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2., 3.punktu un 
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.un 
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78.punktiem, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu” 4., 7.2. 7.1, un, 7.2 punktiem,  

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (Anita 

Lemaka, Modrois Pavārs), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atzīt, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZIRNUPE” kopējais finanšu līdzekļu 
ieguldījums  pašvaldības nekustamajā īpašumā Zasas kultūras nams, kadastra Nr.5698 001 
0242 uz 2005.gada 1.janvāri sastādīja LVL 11997.13, kas atbilst EUR 17071.52 (amortizētais 
ieguldījums uz 01.02.2015. sastāda EUR 7515.31, neamortizētais  ieguldījums uz 01.02.2015. 
sastāda EUR 9556.21.) 

2. Turpināt  nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar  2005.gada 8.februāra Nomas līgumu 
Nr.15 un 2007.gada 1.marta Zemes nomas līgumu Nr.9:  

2.1. Iznomāt uz termiņu līdz 2033.gada 31.decembrim pašvaldībai piederošo nekustamu īpašumā 
Zasas kultūras nams, Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000113005, Zasas 
kultūras nama ēkā, telpu Nr.1-102.9 kv.m., Nr.2- 33.6 kv.m. un Nr.3-9.00 kv.m. platībā 
saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu, nosakot nomas maksu 0.21 EUR/kv.m. 
mēnesī, bez PVN; (kopējā nomas maksa 30,56 EUR/mēnesī, bez PVN); 

2.2. Iznomāt uz termiņu līdz 2033.gada 31.decembrim ēkai pieguļošo teritoriju 0.013 ha platībā 
nekustamajā īpašumā Zasas kultūras nams, Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījums, zemes 
vienībā saskaņā ar Pielikumu - izkopējumu no Zasas pagasta kadastra kartes, nosakot zemes 
nomas maksu 1.5% gadā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, bez 
PVN. 

3. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par nomas telpās saņemtajiem  komunālajiem  
pakalpojumiem saskaņā ar pakalpojumu sniedzējiem apstiprinātajiem tarifiem 

4. Uzdot juriskonsultei sagatavot Nomas līgumu. 
5. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nomas līgumu. 
 

 

Lēmums Nr.44 

Par nekustamo īpašumu dāvinājuma pieņemšanu 
____________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 
 

 Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta 17.un 19.punktu, Jēkabpils novada domes 
12.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 51.§) „Nolikums par dāvinājumiem un ziedojumiem” 
2., 3., 5., 6.punktiem, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pieņemt no A.D. Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) sekojošus 
nekustamos īpašumus, noslēdzot dāvinājuma līgumus: 

1.1. „Sēklu Iecirknis”-1, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 
un 442/1765 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; 
1.2. „Sēklu Iecirknis”-2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 
un 439/1765 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; 
1.3. „Sēklu Iecirknis”-3, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 
un 442/1765 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; 
1.4. „Sēklu Iecirknis”-4, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4 
un 442/1765 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 

2.No pašvaldības budžeta segt izdevumus, kas saistīti ar īpašumtiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
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3.Gadījumā, ja A.D. ienākumi būs nepietiekami, lai pilnībā segtu uzturēšanas maksu ilgstošas 
aprūpes institūcijā, pašvaldība apņemas segt pakalpojuma samaksas daļu normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. 
4. Uzdot novada Juriskonsultei sagatavot dāvinājuma līgumus par šī lēmuma 1.punktā minēto 
nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.  
5. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamo 
īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 
 

 
Lēmums Nr.45 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā  
(„Grantāres” , Kalna pagasta J.Razumovska zemnieku saimniecības) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt „Grantāres” Kalna pagasta J.Razumovska zemnieku saimniecības” (īpašnieks 
J.Razumovskis), zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
nogabalu ar aptuveno platību 7.0 ha, zemes gabalā „Dzērves”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Dzērves”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

   
Lēmums Nr.46 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (I.K.) 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt I.K. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
nogabalu ar aptuveno platību 14.7 ha, zemes gabalā „Desāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 
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Lēmums Nr.47 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (V.K.) 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pmatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils 
novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt V.K. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 

nogabalu ar aptuveno platību 7.3 ha, zemes gabalā „Ziedi”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Ziedi”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

 
 Lēmums Nr.48 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (G.J.) 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt G.J. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
nogabalu ar aptuveno platību - 7.1 ha, zemes gabalā „Desāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

Lēmums Nr.49 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (I.K.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
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pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 
 

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt I.K. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
nogabalu ar aptuveno platību - 32.5 ha, zemes gabalā „Desāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

 
 

Lēmums Nr.50 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (A.K.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt A.K. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
nogabalu ar aptuveno platību 3.2 ha, zemes gabalā „Attīrīšanas iekārta”, Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Attīrīšanas iekārtai”, Kalna pagastā, Jēkabpils 
novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

 

Lēmums Nr.51 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (G.L.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Pagarināt G.L. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
nogabalu ar aptuveno platību 5.4 ha, zemes gabalā „Skalbes”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Skalbes”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 
   

Lēmums Nr.52 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (J.B.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt J.B. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu 
ar aptuveno platību - 3.8 ha, zemes gabalā „Ābeļi”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 
2. Pagarināt J.B. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu 
ar aptuveno platību - 6.2 ha, zemes gabalā „Ābeļi”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 
3. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu iznomāto 
zemesgabalu platību. 
4. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 
 

 
Lēmums Nr.53 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (ZS „ Laši”) 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt „Laši”, Krustpils pagasta A.Akmens zemnieku saimniecības (īpašnieks Artūrs 
Akmens), zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu ar 
aptuveno platību 22.5 ha, zemes gabalā „Smilgāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Smilgāres”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 
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3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

  
 

Lēmums Nr.54 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā  
(Kalna pagasta I.Gasiņa zemnieku saimniecība „SPODRĪTES”) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt Kalna pagasta I.Gasiņa zemnieku saimniecībai „SPODRĪTES” (īpašnieks Imants 
Gasiņš), zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu ar 
aptuveno platību 3.5 ha, zemes gabalā „Pupuriņi”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Pupuriņi”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Pagarināt Kalna pagasta I.Gasiņa zemnieku saimniecībai „SPODRĪTES” (īpašnieks Imants 
Gasiņš), zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu ar 
aptuveno platību 5.9 ha, zemes gabalā „Dzērves”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Dzērves”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

3. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

4. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

 
Lēmums Nr.55 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā  
(Kalna pagasta Līgas Lindes zemnieku saimniecība „Strautiņi”) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt Kalna pagasta Līgas Lindes zemnieku saimniecība „Strautiņi” zemes nomas tiesības 
ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu ar aptuveno platību 13.4 ha, zemes 
gabalā „Desāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Desāres”, 
Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 
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3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

 
Lēmums Nr.56 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Zasas pagastā 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma, likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne,  M.Balodis, A.Bikaunieks, 
O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Vanags)  PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt Zasas pagasta Prodišķa zemnieku saimniecība „STABIŅI” (īpašnieks Ilgvars 
Prodišķis), zemes nomas tiesības līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemes 
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai zemes gabali tiek ierakstīti zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
gabalu ar aptuveno platību 6.64 ha, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 
īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. Pagarināt Zasas pagasta Prodišķa zemnieku saimniecība „STABIŅI” (īpašnieks Ilgvars 
Prodišķis), zemes nomas tiesības līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemes 
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai zemes gabali tiek ierakstīti zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim uz zemes 
gabalu ar aptuveno platību 4.71 ha, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 
īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā. 

3. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00, bez PVN, gadā vienai personai par visu 
iznomāto zemesgabalu platību. 

4. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līgumiem. 

 

 
Lēmums Nr.57 

Par nolikuma „Medību tiesību piešķiršanas kārtība  

Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola, J.Subatiņš 
 

 Pamatojoties uz Medību likuma 1.panta 9.punktu, kas nosaka tiesības zemes īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam nodot medību tiesības citai personai, un likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, 41.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus un ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas un 2015.gda 19.februāra Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, M.Balodis, 
A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 1 balss 

(A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 
Apstiprināt nolikumu „Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā” 

(Pielikums Nr.1) un Medību tiesību nomas līguma projektu (Pielikums Nr.2). 
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PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015.  

sēdes lēmumu Nr.57 (protokols Nr1-1/3) 

 

NOLIKUMS 

Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā 
 
1. Kārtība attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā - Pašvaldība) īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās (turpmāk tekstā - 
pašvaldības medību platības) uz 5 gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz mazāku termiņu.  
2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa EUR 0,50 apmērā gadā par vienu ha, bez PVN, 
bet ne mazāk kā 10 euro gadā, bez PVN. Nomas maksu par kārtējo gadu jāsamaksā divos vienādos 
maksājumos līdz kārtējā gada 15.martam un 15.septembrim, saskaņā ar Pašvaldības izsniegto 
rēķinu.   
3. Medību tiesību nomas pašvaldības medību platībās pirmtiesība, ievērojot šādu prioritāro secību, 
ir:  
3.1. mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža 
kontroles teritorijas (MKT) datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību 
platības,  
3.2. mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Jēkabpils 
novada administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas 
(MKT) datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;  
3.3. mednieku kolektīvam un personai, kuram(ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas 
(MKT) datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā,  
3.4. mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā,  
3.5. Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai.  
4. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:  
4.1. juridiskā persona:  
4.1.1.Pieteikums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, 
kontakttālruni, elektronisko pasta adresi;  
4.1.2.Pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības 
tiesības un uzrāda pasi; 
4.1.3. Medību kolektīva biedru sarakstu;  
4.1.4. Statūtus.  
4.2. fiziskā persona:  
4.2.1. Pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, 
kontakttālruni, elektronisko pasta adresi;  
4.2.2. Ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, 
dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi.  
5. Pašvaldības vārdā medību tiesību nomas līgumu saskaņā ar 2.pielikumu (turpmāk-līgumu) slēdz 
pašvaldības domes priekšsēdētājs, bet attiecīgā Pašvaldības pagasta pārvalde (turpmāk-Pārvalde), 
kura administratīvajā teritorijā atrodas pašvaldības medību platība, 15 dienu laikā rakstiski 
informējot zemes nomnieku par noslēgto līgumu.  
6. Atsavinot pašvaldības medību platības, pagasta pārvalde par darījumu 15 dienu laikā informē 
medību kolektīvu, ar kuru noslēgts līgums.  
7. Pretendentu pieteikšanās kārtība līguma slēgšanai:  
7.1. pārvaldē pretendents iesniedz iesniegumu, norādot medību platību, uz kuras medību tiesību 
nomu pretendē, pievienojot 4.punktā minētos dokumentus,  
7.2. Pēc 7.1. punktā minētā iesnieguma saņemšanas 2 darba dienu laikā Pašvaldības pagasta 
pārvaldē pie informācijas stenda un Pašvaldības mājas lapā izvieto informāciju par iesniegumā 
minētajām medību platībām, uz kurām citi medību tiesību pretendenti var iesniegt iesniegumu 14 
darba dienu laikā.  
7.3. ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums, 
7.4. ja pieteikušies vairāki pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai 
saskaņā ar šīs kārtības 3.punktu ir medību tiesību nomas pirmtiesība, 
7.5. ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti – notiek izsole.  
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8. Ja uz vienu īpašumu pieteikušies vairāki pretendenti ar līdzvērtīgām prioritātēm slēgt līgumu, 
tiek organizēta medību tiesību nomas izsole, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu un 6.1.pantu.  
9. Izsoles rīkotājs ir Pašvaldības Izsoles komisija.  
10. Medību tiesību izsoles sākuma cena ir šī nolikuma 2.punktā noteiktā nomas maksa. Visaugstākā 
nosolītā cena ir nomas maksa par 1 ha gadā.  
11. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir 
vienādi.  
12. Informācija par izsoli ne vēlāk ka piecas darbdienas pirms izsoles tiek publicēta Pašvaldības 
interneta mājas lapā un izvietota pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, kā arī telefoniski tiek 
paziņota visiem tiem pretendentiem, kuri rakstiski pieteikušies uz vienu un to pašu objektu.  
13 Pretendenti, iesniedzot pieteikumu, parakstās izsoles noteikumos, ka ir iepazinušies ar izsoles 
norises kārtību.  
14. Izsoles dalības maksa 7,00 EUR.  
15. Pretendentu tiesības un pienākumi:  
15.1. Pretendentiem ir tiesības pirms izsoles iepazīties ar pašvaldības medību platībām dabā,  
15.2. Pretendenta pienākums, iesniedzot dokumentus un piedaloties izsolē, ir ievērot nolikuma 
prasības.  
16. Pretendentu izvērtēšana:  
16.1. Līdz izsoles sākumam pagasta pārvalde izvērtē pretendentu atbilstību nolikuma prasībām,  
16.2. Izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri nav nokārtojuši finansiālas saistības ar Pašvaldību 
par medību tiesību nomu un/vai nav iesnieguši visus nolikuma 4.punktā minētos dokumentus un 
līdz izsoles dienai nav samaksājuši 14.punktā noteikto izsoles dalības maksu. 
16.3. Pretendenti, kuri atbilst prasībām tiek reģistrēti kā medību nomas tiesību izsoles pretendenti.  
17. Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par 
vienu gadu avansā.  
18. Izsoles rezultātus apstiprina novada domes sēdē pēc 17.punktā minētās nomas maksas 
samaksas.  
19. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā 
termiņā pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas 
tiesību pretendents no līguma slēgšanas ir atteicies. 
20. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt līgumu, 
komisija secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 
21. Pārejas noteikumi:  
21.1. Līdz 2015.gada 26.februārim noslēgtie līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām, ja netiek 
konstatēti medību tiesību noteikumu pārkāpumi. 
21.2. Beztermiņa noslēgtie līgumi jāpārslēdz uz termiņu saskaņā ar kārtības 1.punktu.  
 
Jēkabpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības pielikumā:  
Medību tiesību nomas līguma projekts (2.Pielikums).  
 

PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015.  

sēdes lēmumu Nr.57 (protokols Nr1-1/3) 

 

PROJEKTS 

MEDĪBU TIESĪBU NOMAS LĪGUMS Nr.____________ 
Jēkabpilī, 201__ . gada _____________________                      
 
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, juridiskā adrese Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils, LV-5202, turpmāk tekstā saukts Iznomātājs, kura vārdā uz Jēkabpils novada pašvaldības 
nolikuma pamata rīkojas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, no vienas puses, 
un 
 
Biedrība „Mednieku klubs_________________”, vienotais reģ. Nr._______________, juridiskā 
adrese _________________________turpmāk tekstā – Nomnieks, tā valdes priekšsēdētāja 



15 
 

______________ __________personā, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – “Puses”, katrs 
atsevišķi – “Puse” bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties, slēdz  šādu līgumu: 
 

1.Līguma priekšmets 
1.1.Īpašnieks nodod Nomniekam lietošanā pret atlīdzību sev piederošās medību tiesības, un 

nomnieks pieņem nomā medību tiesības Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajās/piekritīgajās zemēs: 
Īpašuma 
nosaukums 

Pagasta 
nosaukums  

Kadastra 
numurs 

Kopējā platība 
(ha) 

    
    
    
    
    
 
1.2. Uz līguma darbības laiku Nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus, kurus medību tiesību 
lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti. 
 

2.Nomas maksa un norēķinu kārtība 
2.1. Nomnieks maksā nomas maksu nomas maksu EUR ______(______________________) bez 
PVN par 1 (vienu) hektāru gadā, kas kopā par visu 1.1.punktā minēto medību platību EUR ______ 
gadā bez PVN.  
2.2. Nomas maksa par kārtējo gadu jāsamaksā divos vienādos maksājumos līdz kārtējā gada 
15.martam un 15.septembrim, saskaņā ar Pašvaldības izsniegto rēķinu. 
2.2. Nomniekam ir pienākums maksāt Pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktās 
likmes apmērā. 
2.3. Nomniekam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās nomas maksas par 
katru kavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no parāda pamatsummas. Līgumsoda 
samaksa neatbrīvo nomnieku no pārējo saistību izpildes vai zaudējumu atlīdzības. 

 
3.Līguma darbības termiņš, pirmstermiņa izbeigšanas un  

termiņa pagarināšanas nosacījumi 
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā uz 5 (pieciem) gadiem – līdz 
20___.gada ____________________ 
3.2. Līguma reģistrāciju Valsts Meža dienestā veic Nomnieks; 
3.4. Līguma darbību var izbeigt pusēm savstarpēji vienojoties. Līguma slēdzēji ir tiesīgi vienpusēji 
izbeigt līgumu, rakstveidā par to paziņojot otram līguma slēdzējam ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus 
iepriekš. 
3.5. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Nomnieks kavē 2.1. punktā paredzētos 
maksājumus ilgāk kā divus mēnešus, vai neievēro citas Līguma prasības, iepriekš vismaz 2 (divus) 
mēnešus nosūtot Nomniekam brīdinājumu par Līguma izbeigšanu. 
3.6. Līgums var tikt grozīts, ja Latvijas Republikas likumdošanā un citos normatīvajos aktos tiek 
pieņemtas izmaiņas, kas attiecas uz līguma nosacījumiem. 
 

4.Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 
4.1. Nomniekam ir pienākums izmantot piešķirtās medību tiesības atbilstoši medības regulējošo 
normatīvo aktu noteiktajām prasībām  un iekļaut šīs medību platības savā medību iecirknī; 
4.2. Nomnieks, organizējot un veicot medības, apņemas: 
4.2.1. medīt medību iecirknī, nodrošinot medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; 
4.2.2. ierobežot medījamo dzīvnieku postījumus lauksaimniecības kultūrām un meža jaunaudzēm; 
4.2.3.saudzīgi izturēties pret Iznomātāja zemes gabaliem, nepieļaut to piegružošanu ar sadzīves 
atkritumiem, ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu prasības, kā arī netraucēt 
Iznomātājam un zemes gabalu nomniekiem realizēt saimniecisko darbību zemes gabalos; 
4.3. Nomnieks civiltiesiski un administratīvi atbild par normatīvo aktu prasību neievērošanu 
nomnieka organizēto medību laikā 1.1.punktā minētajās platībās; 
4.4. Nomnieks savā darbībā apņemas veikt visus pasākumus, lai pasargātu zemes gabalos esošos 
lauksaimniecības kultūru sējumus/stādījumus un mežaudzes no medījamo dzīvnieku postījumiem; 
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4.5. Nomniekam ir tiesības pēc nepieciešamības pārvietoties pa nekustamo īpašumu, tajā esošajiem 
ceļiem, stigām un citiem infrastruktūras objektiem, nebojājot tos; ierīkot medību torņus, barotavas, 
piebarošanas lauciņus un šaušanas vizūras iepriekš to saskaņojot ar Iznomātāju un zemes 
nomnieku; 
4.6. Nomnieks ir tiesīgs saņemt Valsts Meža dienestā papildus medību atļaujas limitēto medījamo 
sugu dzīvnieku medīšanai vai ja medījamie dzīvnieki izdara postījumus ārpus noteiktā medību 
termiņa; 
4.7. Iznomātājs nodot nomniekam arī visas blakus tiesības, kuras ir tiešā sakarā ar līguma izpildi un 
bez kurām nav iespējama medību tiesību izmantošanas zemes gabalos. 

 
5.Nobeiguma noteikumi 

5.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus 
Puses nevarēja paredzēt un novērst. Ja kāda no Pusēm ir uzsākusi līgumā noteikto pienākumu 
izpildi, bet iestājusies nepārvarama vara, otra Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies 
nepārvaramas varas rezultātā. 
5.2.Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu, Puses 
centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to 
nodos izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nosakot Jēkabpils 
rajona tiesu kā pirmās instances tiesu. 
5.3.Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. 
5.4.Visi līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā un pievienojami pie līguma kā 
pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
5.5.Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.  

 

6.Pušu rekvizīti un paraksti. 
 
 

 Lēmums Nr.58 

Par nekustamā īpašuma „Mārīši”, Rubenes pagastā 
 Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu  

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 
8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37. panta 1. daļas 4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes atsavināšanas nosacītās cenas apmēra 
noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā”  

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mārīši”, Rubenes 

pagastā, Jēkabpils novadā, par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mārīši”, Rubenes pagastā, 

Jēkabpils novadā, nosacīto cenu EUR 6498,60 (seši tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro 
un 60 centi). 

 

 

Lēmums Nr.59 

Par nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Rubenes pagastā 
 Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu  

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Mazulāne 
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  Ņemot vērā iepriekš minēto, 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 
8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes atsavināšanas nosacītās cenas apmēra 
noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā”  

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

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

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā, nosacīto cenu EUR  9015,79  (deviņi tūkstoši piecpadsmit euro un 79 centi). 

 

 

Lēmums Nr.60 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 
(Ābeļu pagasts) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”. 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar G.T. 
2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību - 0.08 ha. 
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes -0.08ha. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

Lēmums Nr.61 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Ābeļu pagasts) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību - 0.09 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai -

0.09ha. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 



18 
 

Lēmums Nr.62 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
(Leimaņu pagastā) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 
pirmo daļu 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”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt zemes vienībai - 0.8 ha Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā. 

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

 
 

Lēmums Nr.63 

Par medību tiesību izmantošanu  
(Mednieku klubs „Sencis”, VRNr.40008090708) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis,  R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, likumu „Medību likums”  

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt Mednieku klubam „Sencis” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Liepu Purvs” - 15.86 ha platībā, medību tiesību izmantošanai uz 5 gadiem. 

2. Noteikt par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Liepu Purvs” - 15.86 
ha platībā, medību tiesību nomas maksu EUR 10,00 (desmit euro) gadā, bez PVN. 

3. Ābeļu pagasta pārvaldei slēgt līgumu ar Mednieku klubu „Sencis”, par nekustamā īpašuma 
„Liepu Purvs” - 15.86 ha platībā, nomu medību tiesību izmantošanai. 

4. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības juristei sagatavot medību tiesību nomas līgumu.  
 

 
Lēmums Nr.64 

Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas  

2015.-2017.gadam apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane 
 

Pamatojoties uz 11.03.1992. likumu „Par autoceļiem”, 24.03.1994. likumu „Likums par 
budžetu un finanšu vadību”, 11.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un ņemot 
vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
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ierosinājumus, 
 

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 1 balls 

(Uldis Auzāns), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmu 2015.-2017.gadam 
(pielikums). 

2. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļas vadītāju I.Feldmani par atbildīgo programmas ieviešanā. 

3. Noteikt, ka programma īstenojama saskaņā ar 17.12.2009. Jēkabpils novada domes lēmumu 
(sēdes protokols Nr.10, 55.§) „Jēkabpils novada pašvaldības Ceļu fonda līdzekļu pārvaldības 
kārtība”. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015.  

sēdes lēmumu Nr.64 (protokols Nr1-1/3) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu 

attīstības programma 2015.-2017. gadam 
 

Jēkabpils novadā ietilpst 7 pagasti – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes 
un Zasas pagasts. Jēkabpils novada administrācija izvietojusies Jēkabpils pilsētā. 

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

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

Jēkabpils novada pašvaldība iekļāvusi prioritāro ceļu sarakstā ceļu P72, kurš ir ļoti svarīgs 
novada tālākai attīstībai. Autoceļam P72 -  Ilūkste – Bebrene – Birži  no 36.9km – 51.7km tika 
veikta daļēja grants kārtas uzbēršana un grāvju tīrīšana. 

Svarīgākais no vietējas nozīmes valsts autoceļiem ir V783 Jēkabpils-Dignāja- Ilūkste, kurš 
savieno trīs pagastus (Ābeļu, Dignājas un Dunavas) ar novada administrāciju Jēkabpilī. 2014.gada 
vasarā darbi noritēja uz ceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste, kur 4, 7 kilometrus garam 
posmam no Lašiem līdz Nagļu kapsētai ne tikai nostiprināts grants segums, bet veica divkāršo 
virsmas apstrādi, kas būtiski uzlaboja braukšanas komfortu un novērsa putekļu veidošanos, veicot 
šādu virskārtas uzklāšanu, ceļš iegūst asfalta segumam līdzīgas īpašības. 

Sliktais ceļu stāvoklis apgrūtina novada iedzīvotāju nokļūšanu uz Jēkabpili, neveicina 
uzņēmējdarbību, it īpaši tūrismu, jo gar Daugavu ir daudz skaistu vietu. Prioritāro vietējās nozīmes 
ceļu sarakstā ir iekļauti arī ceļi V801 Rubeņi – Dunava un V790 Leimaņi – Mežgale – Grāvīši. 

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

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

Jēkabpils novada kopējais pašvaldības autoceļu garums ir 475.754 km., no kuriem ceļu 
garums ir 463.287 km. un ielu garums ir 12.467 km. No visu ceļu garuma (475.754 km.) ar melno 
segumu ir tikai 4.601 km., jeb 0,96% no kopgaruma. Ielām no 12.467 km kopgaruma ar melno 
segumu ir 4.467 km., jeb 36%. 

2014.gadā Jēkabpils novada visos pagastos tika veikta atsevišķu ceļu seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, dažādu diametru plastmasas caurteku ierīkošana, labošana un grāvju tīrīšana. 

Jēkabpils novada Zasas ciematā un Rubeņu ciematā tika uzstādītas jaunas ceļa zīmes, kas 
uzlabos satiksmes drošību. 

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

Piešķirtā mērķdotācija Jēkabpils novadam 2015.gadā sastāda EUR 261 211, kas ir par 
EUR 12499 vairāk nekā 2014.gadā .  

Neizlietotā summa uz 2014.gada 31.decembri bija EUR 113372. 
Kopā izdevumi autoceļu uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem, pakalpojumu apmaksai 

par ceļu uzturēšanu, satiksmes drošības uzlabošanu plānoti EUR 310936, tai skaitā ceļa zīmju 
iegādei un uzstādīšanai, devumiem plānoti nodevu nomaksai par ielu un ceļu kadastra izziņām 
EUR1000,  pamatlīdzekļu iegādei, lai nodrošinātu satiksmes drošības uzlabošanu plānoti EUR 
1000. 

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

 
1.TABULA Speciālā budžeta izdevumu apkopojums 2015.gadam (EUR ar PVN): 

Pagasta 
nosaukums 

Ābeļu  Dignājas  Dunavas  Kalna  Leimaņu  Rubenes  Zasas  

Kopā 
izdevumi 

35594,44 

 

13830,53 
 

51239,54 
 

29909,19 
 

33373,35 
 

41240,62 
 

35120,89 
 

Uzturēšanas 
izdevumi 

18407 7000  25000 11909 
  

17000 21840 16455 

Kapitālie 
izdevumi 

17187 6830 26239 18000 16373 19400 18665 

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

Sastādīts plāns ceļu remontiem, izejot no piešķirtajiem finanšu resursiem 
 

2. TABULA  2015.gada plānotie darbi    
 Pagasta 

pārvalde 

   Ceļa nosaukums   Veicamie darbi Darbu 

apjoms 

Izmaksas 

(EUR) 
Ābeļu  Ozolu- Aldaunes ielas 

krustojums 
Autobusa pieturas 
atjaunošana 

Koku 
konstrukcijas 

nomaiņa 
2937 
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Ābeļu  
 

1-6, D/S Veselība. 
Ceļa garums 1.43 km 

Caurtekas ierīkošana; 
plastmasas caurteka 0.5m,  
8m gara 

Posms 
0.4 km 

 
2200 

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

 Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti,~200 m³ 

Posms 0.0-
1.28 km 

1450 

Ābeļu  
1-2, Brodi- Luksti. 
Ceļa garums 6.03 km 

Ceļa nomaļu apaugumu 
noņemšana, greiderēšana – 
ceļa profila izveide 

Posms 1.0-
3.10 km 

10000 

Ābeļu  
Pagasta ielas ar asfalta 
segumu 

Ceļu bedrīšu labošana 
50 m2 600 

Dignājas 
2-2, Kaļvāres purvs - 
Meņķis 

Seguma atjaunošana  
400 m³ 6830 

Dunavas  3-6 Tālivaldes-
Piesaules-Krusts  

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 

2,00-3,50;  
1,5 km 

20000 

Dunavas  3-31 Sīļi – Ganības Caurtekas remonts 0,20 5000 

Kalna  
7-1 Vidsala – 
Spuldzenieki 7,26 km 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

600 m³ 
13200 

Kalna  
7-10 Akoti - Magones 
1,00 km 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

100 m³ 
2200 

Kalna  
7-21 Klaucāni - 
Blaumaņi 
1,16 km 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 150 m³ 

2600 

Leimaņu  
6-2 Vārpiņas – Lapas 
6,3 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti (posmā no 
3 - 6,3 km) 

400 m³ 5000 

Leimaņu 
6-12 Kalēji - Šķērstāni 
1.73 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti (posmā 
0.00 - 1.73 km) 

400 m³ 6000 

Leimaņu 
6-13 Mežgale – 
Zodāni 2.36 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti (posmā 
0.00 - 2.36 km) 

400 m³ 5373 

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

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~100 m³ 

Posms 0,00 -
1,65 km 

2000 

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

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~200 m³ 

Posms 0,00 -
3,43 

4000 

 
Rubenes  

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

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

Posms 0,00-
1,00 

6400 

Rubenes  
4-1 Rubeņi –Asare 
Ceļa garums-0,95 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~150 m³ 

Posms 1,30-
2,25 

3000 

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

Seguma atjaunošana ar  
drupinātu granti~50 m³ 
 

Posms 0,00-
2,65 km 

1000 

Zasas  Sila iela; Zaļā iela  Asfaltēšanas darbiem 
bedrīšu remonts 

 5000 

Zasas  Sila iela; Zaļā iela  Šķembu iegādei 60 tonnu 1000 
Zasas  5-1 Zasa- Ģērķāni Grants seguma 

papildināšana  
200 m³ 3630 

Zasas  5(2)2 Krustceles- 
Dignāja 

Grants seguma 
papildināšana  

100 m³ 1820 

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

Seguma papildināšana  150 m³ 2700 

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

Seguma papildināšana  150 m³ 1815 
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Zasas Atsevišķu ceļa posmu 
remontam 

Seguma papildināšana  150 m³ 2700 

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

gadu aprēķiniem. 
  

    3. TABULA  2016.gadā plānotie darbi 
Pagasta 
pārvalde 

Ceļa nosaukums Veicamie darbi Darbu 
apjoms 

Izmaksas 
(EUR) 

Ābeļu 1-11 Āres- Lindiņi, 
Ceļa kopgarums 5.32 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ceļa nomaļu 

apauguma noņemšana, 

Posms 0.0-
5.32 km 

17000 

Dignājas Dignāja - Krustceles seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti ~200 m³ 

400m³ 6800 

Dunavas Tālivaldes- Piesaules- 
Krusts Nr.3-6 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 

3,50-5,00 
1,5 km 

30000 

Kalna Nr. 7-27 Pilskalni – 
Lejāres 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

 

350m³ 7000 

Kalna Nr.7-30 Grāvlejas – 
Līdumi 
1,36 km 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

 

300m³ 6600 

Kalna Nr.7- 36 Pīlādži - Ošāres 
0,27 km 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

200m³ 4400 

Leimaņu Āres - Vāgāni Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

 5000 

Leimaņi Skrīveri -Dodeļi Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

 10 000 

Rubenes 4-51 Vāverīšu ceļš 
1,3 km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti~250m³ 

Posms 0,00 -
1,3 km 

5000 

Rubenes 4-45 Brimaņi- Pagasta 
robeža, kopgarums 2,10km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti~300m³, 

caurtekas remonts 

Posms 0,00 -
2,10 km 

6400 

Zasas 5-6 Mežgales skola- 
Landzāni 

Seguma papildināšana 200 m³ 3630 

Zasas 5-4 Zasa – Pabērzi- 
Ceļinieki 

Seguma papildināšana 200 m³ 3630 

Zasas 5-33 Bedrītes- Jaunraiņi Seguma papildināšana 100 m³ 1820 

Zasas Zaļā iela Asfalta atjaunošana  8000 

 
4. TABULA  2017.gadā plānotie darbi 
Pagasta 
pārvalde 

   Ceļa nosaukums Veicamie darbi    Darbu 
apjoms 

Izmaksas 
(EUR) 

Ābeļu  
1-2, Brodi- Luksti. 
Ceļa garums 6.03 km 

seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~600 m³,  

Posms 1.0 -
3.10 km 

10000 

Ābeļu 1-17 Jasmīni-Kraukļi 
Apmales noņemšana, 
grants seguma atjaunošana 

Posms1,3 -
1.84 km 

8 000 

Dignājas  Lauciņi- Dignājas kapi 
Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 

400 m³ 6800 

Dunavas  3-5 Dunava- Līči- Seguma atjaunošana ar 0,70 - 2,70 30000 
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Strazdiņi  drupinātu granti 2,00 km 
Kalna  7-39 Skrimbļi – Rozes-

1,24 km 
Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

400 m³ 8000 

Kalna  Nr.7-26 Priednieki - 
Poriņi 

Ceļa segas atjaunošana ar 
drupinātu granti 

600 m³ 10 000 

Leimaņu  Mežgale - Imanti Ceļa segas atjaunošana 365 m 10 000 
Rubenes  

 
4-7 Kalniņi- Daibiņi   
1,95 km 

Seguma atjaunošana ar  
        drupinātu granti 250m³ 

 5000 

Rubenes  
 

4-5 Rubeņi- Lāčplēši 
0,95 km 

Seguma atjaunošana ar  
        drupinātu granti~200m³ 

 4000 

Rubenes  
 

4-9 Ausmas Baldones 
Seguma atjaunošana ar  

        drupinātu granti~100m³ 
 2000 

Rubenes  
4-48 Krūmiņi-
Smiltaines, kopgarums 
1,65 km 

Seguma atjaunošana ar  
        drupinātu granti~150m³ 

 3000 

Zasas  
 

Pagasta ceļu remonts  seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, 

 
 

 
30% no iedalītās mērķdotācijas tiks izlietoti centralizēti. Daļa līdzekļu tiks izlietota ceļa 

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

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

 

Pagasta 
pārvalde 

Ceļa nosaukums Veicamie darbi un darbu apjomi Izmaksas 
(EUR ar 

PVN) 
Zasas – 

2015.gadā 
Sila iela Zasas 

ciematā 
Tehniskā projekta realizācija Sila ielas posmam 28201.23 

Dignājas - 
2015.gadā 

Kantora iela 
0.17km 

Žagariņu iela 
0.18km 

Ielas virsmu divkāršā apstrāde, kanalizācijas aku 
vāku sakārtošana 

30 000 

Rubenes - 
2015.gadā 

Skolas iela 0,00 
- 0,600 

Apmales noņemšana, grants seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti 

20 000 

Moču iela 
0.395-1300 m 

Dunavas - 
2016.gadā 

Ceļmalas - 
Līdums 
Nr.3-2 

0,00-1,00 Grants seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 1000 m3 (tai skaitā 

nobrauktuves) 

21000 

Dunavas - 
2016.gadā 

Upmalītes – 
Apsītes 
Nr.3-1 

2,80-4,29 Grants seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti 330 m3 (tai skaitā 

nobrauktuves) 

7000 

2017.gads  Līdzfinansējums lauku ceļu programmai 
uzņēmējdarbības atbalstam 

 

                                   
            Iepriekšējās trīs gadu programmas ietvaros no centralizētajiem līdzekļiem tika realizēti 
sekojoši objekti: 
- autoceļa Nr.7-6 „Dzintari-Desāres” (ceļa kopgarums 5.46 km) grants seguma atjaunošana ar 

drupinātu granti, ceļa klātnes profilēšana sāngrāvju rakšana un caurtekas ierīkošana, caurteku 
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saduršuvju remonts – EUR 17051.82; 
- Zasas ciemā Sila ielas tehniskā projekta izstrāde un būvniecības projekta  daļēja realizācija – 

EUR 24032.60;   
- Jēkabpils novada pagastu centros tika uzstādītas ielu norādes zīmes ar divpusējo apdruku (20 

gab.) un objektu norādes zīmes ar divpusējo apdruku (63 gab.) uz metāla stabiem (43 gab.) – 
EUR 7624.09. 

 
Palielinoties ceļu fonda līdzekļiem, var tik palielināti darbu apjomi, jo pārsvarā visi novada 

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

 
 

Lēmums Nr.65 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Iekļaujošās izglītības atbalsta centru  
____________________________________________________ 

E.Meņķis,  E.Ūbele 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Jēkabpils 
novada pašvaldības nolikumu un 2014. gada 17. februāra Deleģēšanas līguma 3.1. punktu un 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības  atbalsta centra 12.02.2015. vēstuli. 
 Ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības atbalsta 
centra pakalpojumu izmantošanu 2015. gadā.  
2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un Izglītības un kultūras pārvalde. 
 

 
Lēmums Nr.66 

Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., protokols Nr.16, 9.§) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, K.Ozola, J.Subatiņš 

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

pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības” 
likuma 4.panta 4.daļu, 11.panta pirmo daļu  un ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 
komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., sēdes protokols Nr.16, 9.§) (turpmāk tekstā – nolikums) 
sekojošus grozījumus:  
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1.1. papildināt nolikumu ar 82.punktu sekojošā redakcijā; „Attiecībā uz Jēkabpils novada 
pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem ir piemērojami tikai šī nolikuma 
10., 47., 48., 49., 50., 53.8, 58.punkti”. 

 
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā 2015.gada 1.martā. 
 

 
Lēmums Nr.67 

Par amatu apstiprināšanu pagastu pārvaldēs 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, J. Subatiņš, L. Pētersone 
 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora J.Subatiņa 2015.gada 
11.februāra iesniegumu, Dunavas pamatskolas direktora U.Vārslavāna 2015.gada 12.februāra 
iesniegumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 4.daļu, 11.panta 
1.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 un ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Jēkabpils 
novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Likvidēt ar 2015.gada 1.martu Dignājas pagasta un Dunavas pagasta pārvaldēs sekojošus 

amatus: 
Nr. 
p.k. 

Mēnešalgu 
grupa 

Amata nosaukums Slodze Mēnešalgas maksimālais 
apmērs  
EUR par pilnu slodzi 

1. 8 Kasieris 0.6 509 
2. 7 Sekretārs 0.6 509 
3. 2 Santehniķis 1 369 

 
2. Izveidot ar 2015.gada 1.martu Dignājas pagasta pārvaldē sekojošu amatu:  

Nr. 
p.k. 

Mēnešalgu 
grupa 

Amata nosaukums Slodze Mēnešalgas 
maksimālais apmērs  
EUR par pilnu slodzi 

1. 8 Klientu apkalpošanas 
speciālists (profesijas kods 4222 07) 

1 509 

 
3. Izveidot ar 2015.gada 1.martu Dunavas pamatskolā sekojošu amatu: 

Nr. 
p.k. 

Mēnešalgu 
grupa 

Amata nosaukums Slodze Mēnešalgas 
maksimālais apmērs  
EUR par pilnu slodzi 

1. 1 Aukle (profesijas kods 5311 01) 0.5 366 
 

 
 

Lēmums Nr.68 

Par Ābeļu  pagasta Bērnu rotaļu  un attīstības centra darbību 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, R.Rubina 
 

Ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
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jautājumu ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
14.punkta g) apakšpunktu, 21. panta 8.punktu, 14.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma  2.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu 
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, 
A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis),  PRET – 1 balss (Ināra Blumberga), 
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam un Sociālā dienesta vadītājai līdz 2015.gada 16.martam 
sagatavot  izmaiņas Ābeļu  pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra darbības nolikumā. 
2. Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam un Sociālā dienesta vadītājai sadarbībā ar Bērnus rotaļu un 
attīstības centra audzinātāju, sagatavot Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra darbības 
plānu 2015.gadam, iepazīstinot ar to bērnu vecākus, vienlaicīgi veicot aptauju par vecāku vēlmēm, 
ko vēl varētu veikt Ābeļu  pagasta Bērnu rotaļu  un attīstības centra darbībā. 
 
 

Lēmums Nr.69 

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

aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Izskatot sagatavoto „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” 
aktualizētā Investīciju plāna projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas noteikto metodisko dokumentu „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un „Jēkabpils 
novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam” noteikto Investīciju plāna aktualizācijas grafiku, 
un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta 3.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu 
(pielikumā). 
2. Lēmumu „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju 
plāna apstiprināšanu” nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.  
3. Informāciju par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā 
Investīciju plāna apstiprināšanu ievietot Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Ļaudis un Darbi” un interneta mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv. 
 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.69 (protokols Nr.1-1/3) 

 

Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 
Investīciju plāns 
2015.g. – 2017.g. 

 
IEVADS 

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

INVESTĪCIJU PLĀNA STRUKTŪRA 

 

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 
projekta nosaukums; 
projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī 

projektu savstarpējā papildinātība; 
projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti; 
plānotie projekta rezultāti; 
informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem. 

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

 

 

 

 

Sm1 Izglītots, 

vesels, aktīvs 

un radošs 

iedzīvotājs  

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 
VP1 Mūsdienu prasībām 
atbilstoša izglītība, tās attīstība 
un pieejamības nodrošināšana 
 

1. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru  
un paaugstināt izglītības kvalitāti 

2. Attīstīt interešu izglītību 
3. Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās 

pieejamību 
VP2 Kultūras infrastruktūras 
un kultūrvides attīstība  
 

4. Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un 
pakalpojumu kvalitāti 

5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un 
tradīcijas 

6. Attīstīt bibliotēku tīklu 
VP3 Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana, sabiedrības 
veselības uzlabošana un sporta 
attīstība 

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

8. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus 
veselības aprūpes pakalpojumus 

Vp4 Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība, 
pakalpojumu daudzveidība 

9. Paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti 
un attīstīt sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru 
 

Vp5 Sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšana 

10. Uzlabot drošību, sabiedrisko kārtību un 
civilo aizsardzību 

 
 
 

 

SM2 

Pievilcīga 

dzīves un 

brīvdienu 

vieta un telpa 

 

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 
Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes 
paaugstināšana 
 

11. Uzlabot Jēkabpils novada teritoriju 
savstarpējo sasniedzamību 

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

13. Uzlabot sabiedriskā transporta kustību 
Vp7 Mūsdienu prasībām 
atbilstošas 
inženierinfrastruktūras 
attīstība  
 

14. Uzlabot ūdenssaimniecību blīvi 
apdzīvotās vietās 

15. Uzlabot energoefektivitāti un 
siltumapgādes sistēmas  

16. Veidot mūsdienām atbilstošu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu 

Vp8 Publiskās telpas un 
infrastruktūras attīstība, vides 

17. Veidot pieejamu vidi 
18. Attīstīt kapsētu infrastruktūru 
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aizsardzība 
 

19. Attīstīt publiskās ārtelpas teritorijas 
20. Apzināt neizmantotos un vidi 

degradējošos objektus un teritorijas un 
veicināt to rekultivāciju un izmantošanu 

21. Saglabāt dabas daudzveidību 
22. Veicināt sabiedrības līdzdalību 

 
 
 

 

SM3 

Ekonomisko 

izaugsmi 

atbalstoša 

vide un 

resursi 
 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 
Vp9 Pašvaldības darbības 
uzlabošana  
 

23. Pilnveidot pārvaldes sistēmu  
24. Plānot novada teritorijas attīstību 
25. Veidot un attīstīt starpnozaru, 

institucionālu un starpvalstu 
sadarbību 

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

26. Veicināt sabiedrības līdzdalību 
publiskos procesos un uzlabot 
informācijas pieejamību 

27. Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību 
Vp10 Tūrisma infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstība  

28. Attīstīt un pilnveidot tūrisma 
infrastruktūru un pakalpojumus 

 
Vp12 Uzņēmējdarbības un 
daudzveidīgas lauku teritoriju 
attīstības veicināšana 

29. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, 
veicināt novada uzņēmumu 
konkurētspēju 

30. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta 
sistēmu 

 
 
 
 
 

2015.- 2017. 
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N. p.k.

 

Projekta nosaukums 

Papil-

dīnātība 

ar citiem 

projek-

tiem 

 

Indikatī- 
vā summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (LVL vai %)  

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 

posms 
 

Partneri 
Pašvaldī- 

bas  

budžets 

ES fondu 

finansē- 
jums 

 

Privā-
tais 

sektors 

Citi 

finan-

sēju-

ma 

avoti 

Projekta 

uzsāk-

šanas 

datums 

Projekta 

realizāci-

jas ilgums 

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs 
VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

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

gatavošana dzīvei) 

 
 
 

14000  Mūžizglītība
s programma 
Comenius 
Multilateral 
shool 
partnerships  
14000 

  Īstenotas 12 starptautiskās 
mobilitātes, izveidota 
sadarbība starp projekta 
valstu formālās un 
neformālās izglītības 
iestādēm, noorganizēta 
sadarbība ar vietējiem 
uzņēmējiem, uzlabotas 
skolēnu un skolotāju angļu 
valodas zināšanas, 
noorganizēta vasaras 
nometne bērniem. 

2013 2015 Norvēģija, 
Slovēnija, 
Polija 

2 Izglītības iestāžu materiāli tehniskās  
bāzes uzlabošana un modernizācija 

 11280 5940   VB 
5340 

Mācību literatūras iegāde, 
datoru iegāde 4 gb. 

2015   

3 Izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana: 

 

Ābeļu pamatskolas mājturības telpu 
remonts 

 17628 17628    Veikts remonts pamatskolas 
mājturības telpu Nr.10,11,12 
remonts 

2015   

Ābeļu pamatskolas sporta laukuma  
žoga izbūve 

 11128 11128    Izbūvēts Ābeļu pamatskolas 
sporta laukuma žogs 

2015   

Bērnu laukuma izveide Zasas  
vidusskolā 

 19150 19150    Bērnu laukuma izveide 2015   

Zasas vidusskolas telpu remonts  22022 22022    Telpu remonts 
Nr.31,32,33,15 

2015   
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4 Mūžizglītības pieejamības un 
piedāvājuma kvalitātes un daudzveidības 

nodrošināšana 

. 40000  40000   Mūžizglītības apmācību 
programmu izstrāde, 
pedagogu kapacitātes 
paaugstināšana, materiāli 
tehniskās bāzes 
nodrošināšana 

2016 2018  

U3 Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās pieejamību – R1.18. Informācijas tehnoloģiju pieejamības uzlabošana, apmācību organizēšana 
5 Publisko interneta pieejas punktu  

(PIPP) attīstība Jēkabpils novada 
pašvaldībā 

 33038 3965   ERAF-
28082, 

administrē 
VRAA 

   VB-
991 

Izveidoti  7 PIPP un  
1 PIPP uzlabots Jēkabpils  

novada teritorijā 

2014 2015  

VP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 
6 Kultūras iestāžu infrastruktūras  

uzlabošana: 
  

Dūņenieku kluba atjaunošana 
 

 1210 1210    Dūņenieku klubā, kamīna 
remonts, grīdas krāsošana,  

2015   

Logu nomaiņa Ābeļu pagasta pārvaldes 
ēkas 2.stāvā 

 3000 3000    Nomainīti logi,  2015   

Zasas kultūras nama wc telpu 
 piemērošana cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām,  

 5006 5006    Zasas kultūras nama wc 
telpas piemērotas cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 

2015   

Aprīkojuma iegāde Dunavas kultūras 
namam 

 500 500     Iegādāts sintezators Dunavas 
kultūras namam 

2015   

Rubeņu kultūras nama ieejas remontam 
un elektroinstalācijas remontam 

 6721 6721    Veikts Rubeņu kultūras 
nama ieejas remonts 

2015  nav  

7 Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana un attīstība 

 8200 8200    Iegādāti divdaļīgi plaukti 
grāmatām, Novada 
bibliotēkām grāmatu iegāde, 
skeneris 

2015  nav 

8 Muzeja ekspozīcijas aprīkojuma iegāde  320 320    Iegādāts aprīkojums muzeja 
telpu iekārtošanai 

2015  nav 

9 Brīvdabas pasākumu un parku 
infrastruktūras uzlabošana 

   Latvijas– 
Lietuvas 
pārrobežu 

  Tehniskā projekta izstrāde 
brīvdabas pasākumu un 
parku infrastruktūras 

2015 2017 Sadarbības 
projekts 
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sadarbības 
programma 

uzlabošanai 

10 Kultūrvides objektu sakārtošana un 
labiekārtošana 

 25000 6250 LEADER 
18750 

  Dunavas pagasta Tadenavas 
kluba rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrāde un 
realizācija 

2016  nav 

11 Vietējo tradicionālo amatniecības  
centru izveide  

 150000 22500 INTERREG 
Centrālās 

Baltijas jūras 
reģiona 

programma 
2014-2020 

150000 

  Uzlabota infrastruktūra 
amatniecības centrā "Rūme" 
izstrādājot teritorijas un 
etnogrāfisko ēku attīstības 
plānu: klēts, noliktava, 
smēde, pirts, saieta nams, 
Smēdes būvniecība 
(tehniskais projekts un 
būvniecība), kā arī kalēju 
apmācības un iepirkumi 
darbnīcu ierīkošanai. 
Izstrādāts biznesa plāns 
amatniecības centram, lai 
nodrošinātu tā tālāku 
attīstību, iekļaujot amatnieku 
un mākslinieku rezidenču 
modeli. Rezidences nākotnē 
nodrošinātu starptautisko 
komunikāciju un pieredzes 
apmaiņu. Projekta ietvaros 
paredzētas arī apmācības, 
meistarklases un pieredzes 
apmaiņa, kuras 
mērķauditorija ir visi 9 
izveidotie amatniecības 
centri Zemgalē, amatnieki 
un uzņēmēji. 

2015/ 
2016 

2018 ZPR 
Viļņas 
sīkamatniek
u asociācija 
(Lietuva) 

Vp3 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 
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Vp4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

12 Pašvaldības ēkas „Mežvijas”  
Leimaņu pagasts, telpu grupas 
vienkāršota rekonstrukcija par  

sociāliem dzīvokļiem 

16, 20 163773 163773    Veikta telpu grupas 
vienkāršota rekonstrukcija 
par sociāliem dzīvokļiem 

2014 2015  

13 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi  12697 332 ESF 
12365 
 

  NVA nodarbinātības 
pasākums „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi” 

2015   

14 „PROTI un DARI!”  6257  Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 

aģentūra 

  Jauniešu vecumā no 15 līdz 
29g motivēšana, profilēšana, 
aktivizēšana iekļaušanai 
darba tirgū. 

2015   

15 Skolēnu nodarbinātība vasarā  3000 3000    Skolēnu nodarbinātība 
vasarā 

2015   

16 Sociālā aprūpes centra Mežvijas  
telpu aprīkojuma iegāde 

12,2 1450 1450    Aprūpes centra telpu 
aprīkojuma iegāde – 
ledusskapis, saldētava, 
televizors, veļas  mašīna 

2015   

17 Sociālā dienesta un bāriņtiesas 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

 5413 5413    Biroja tehnikas iegāde – 
printeris, kopētājs, skeneris, 
Rubenes pagasta sociālā 
darbinieka telpas remonts 

2015   

18 Veselības aprūpes pakalpojumu  
pieejamības uzlabošana  

20 105000 105000    Būvprojekts „Ambulance-
aptieka Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, pārbūve 

2015 2016  

19 Sociālās aprūpes pakalpojumu  
attīstība Jēkabpils novadā  

 12000  12000   Uzlaboti un papildināti 
sociālā dienesta sniegtie 
pakalpojumi – mobilās 
brigādes izveidošana 

2016 2018  

20 Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības publiskajā  

infrastruktūrā: 

 

Pašvaldības ēkas „Ambulance- 18 40000 6000 ERAF   Ēkas siltināšanas projekta 2016   
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aptieka” energoefektivitātes 
paaugstināšana 

SAM Nr.4.2.2.
34000 

izstrāde un realizācija 

Sociālā aprūpes centra Mežvijas 
energoefektivitātes paaugstināšana 

12, 16 300000 45000 ERAF 
SAM Nr.4.2.2.

255000 

  Ēkas siltināšanas projekta 
izstrāde un realizācija 

2016 2018  

Vp5 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
21 Ugunsdzēsības aprīkojuma iegāde   3300 3300    Iegādāts, aprīkojums 

iedzīvotāju atbalstam 
ugunsgrēku gadījumos 

2015   

22 Novērošanas kameru ierīkošana  5000 5000    Ierīkotas novērošanas  
kameras  

2016 2017  

SM2Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 

 

Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 
23 Ceļu infrastruktūras sakārtošana   113372 113372    D/S Veselība, Ābeļu 

pagasts; 
Jaunrozes-Kļavas. Ābeļu p. 
Brodi- Luksti, Ābeļu p. 
Kaļvāres purvs – Meņķis; 
Tālivaldes-Piesaules-Krusts; 
Sīļi – Ganības; 
Vidsala – Spuldzenieki  
Akoti – Magones; 
 Klaucāni – Blaumaņi; 
Vārpiņas –Lapas ; 
Kalēji- Šķērstāni ; 
Mežgale – Zodāni ; 
Bērzakrogs-Pūpoli.  
Rubiķi-Dronkas, 
Prodiņi-Izabelinas kapi, 
Rubeņi –Asare 
Slate -Mežmaļi 
Sila iela; Zaļā iela  
Zasa- Ģērķāni 

2015   
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Krustceles- Dignāja 
Mežgala skola-Landzāni  
Zasa-Krastiņi- Ogas  

24 Ceļu infrastruktūras sakārtošana  2,14 milj. 195 000 Eiropas 
Lauksaimnie

cības 
vadības un 
garantiju 

fonds 
(ELVGF) 
1.95milj. 

  Pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija 

2016 2018  

25 Satiksmes drošības uzlabošana  25000 2500 LEADER 
22500 

  Ciemu apgaismojums 2016 2017  

26 Autotransporta atjaunošana skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai 

 120000 120000    iegādāti 2 skolēnu autobusi 2016 2018  

Vp7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 
27 „Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana komunālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”  

 12078.30 1811.75 Latvia-
Lithuania 
Cross 
Border 
Cooperation 
Programme 
2007-2013 
14130.30 

  Iegādāts un uzstādīts 
aprīkojums ūdens patēriņa 
attālinātai nolasīšanai 

2014 2015 Zemgales 
plānošanas 

reģions. 
Kurzemes 
plānošanas 

reģions, 
Lietuvas 

pašvaldības 
28 Skolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

darbības uzlabošana 
 1000 1000    Ābeļu pamatskolai iegādāts 

sūknis notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām 

2015   

29 Kanalizācijas sistēmas vienkāršotā 
rekonstrukcija 2.kārta 

 19409 19409    Veikta Dignājas 
pamatskolas kanalizācijas 
sistēmas vienkāršotā 
rekonstrukcija 

2015   

30  Jumta seguma nomaiņa malkas 
uzglabāšanas ēkai  

 6050 6050    Veikta jumta renovācija 
malkas šķūnim Liepās 

2015   

31 Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība  1329 1329    Iegādāts dziļurbuma sūknis 2015   
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Rubenes pagastā, Kalna 
pagastā 

32 „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Zasas pagasta Liepu ciemā” 

 90000 90000    1019m ūdensvada 
rekonstrukcija 

2016 2018  

33 Siltumapgādes trašu rekonstrukcija  
un jaunu trašu izbūve 

 64800 64800    Siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija s tehniskā 
projekta izstrāde 4800, 
realizācija aptuveni 60000- 
Dunavas pagasta Dunavas 
ciemā  

2015   

34 Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

 7000 7000    Atbalsts daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas projektu 
izstrādei 

2016 2017  

35 Atkritumu šķirošanas laukumu  
būvniecība  

Jēkabpils novada teritorijā 

 40000 6000 Kohēzijas 
fonds 
34000 

  veikta 2 atkritumu 
šķirošanas laukumu 
projektēšana un būvniecība 

2017 2018  

Vp8 Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
36 Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana  

Kalna pagastā 
 4543 1164  ELFLA 

programma 
LEADER 

3379 

  Labiekārtota atpūtas vieta 
Kalna pagasta īpašumā 
„Doktorāts” 

2014 2015  

37 Jaunu pastaigu taku izveide  1815 1815    Izstrādāts J.Akurātera 
bērnības takas projekts 

2015   

38 Brodu ciema teritorijas  
labiekārtošana 

 10000  LEADER 
10000 

  Brodu ciema sabiedriskās 
apbūves un apstādījumu 
teritorijām nepieciešams 
izstrādāt labiekārtošanas 
projektu un jāveic teritorijas 
labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbi. 

2016 2017 nav 

39 Publiskās telpas un infrastruktūras  
attīstība Jēkabpils novada teritorijā 

 20000  LEADER 
20000 

  Kalna pagasta Dubultu 
ciema teritorijas 
labiekārtošana 
Leimaņu pagasta Mežgales 

2016 2017 nav 
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ciema teritorijas 
labiekārtošana 

40 Pieejamības uzlabošana publiskajām 
ūdenskrātuvēm 

 10000  LEADER 
10000 

  Tūrisma un atpūtas vietu 
izveide pie Daugavas, 
brīvdabas atpūtas vietu 
labiekārtošana 

2016 2017 nav 

41 Degradēto teritoriju sakārtošana   6000 6000 LEADER 
6000 

  Degradēto teritoriju 
sakārtošana 

2016 2017 nav 

SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi 
Vp9 Pašvaldības darbības uzlabošana 

42 Pārvaldes sistēmas uzlabošana  2800 
 

2800    Lietvedības nodaļa – 
dokumentu skapji, 
portatīvais dators, 2 printeri, 
datortehnika Izglītības 
pārvaldei  

2015 2016 nav 

43 Valsts un pašvaldību vienotie klientu 
apkalpošanas centri 

   ERAF  VARA
M 

Izveidots vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 

2015 2018 nav 

44 Pagasta pārvaldes mobilitātes iespēju 
uzlabošana 

 34600 34600    Iegādāts autobuss Leimaņu 
pagasta pārvaldei, vieglā 
pasažieru automašīna Kalna 
pagasta pārvaldei, Dunavas 
pagasta pārvaldei 

2015   

45 Pašvaldības darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana un  

darbavietu modernizēšana 

 10000 2000 10000   apmācību kursu 
organizēšana, pieredzes 

apmaiņas organizēšana 2- 3 
grupas gadā, modernizētas 

darba vietas  

2015 2017  

Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem 
46 Nevalstiskā sektora attīstības 

veicināšana 
 21393 21393    Atbalsts biedrībām un 

nodibinājumiem projektu 
līdzfinansēšanai un novada 
NVO konkursa 
organizēšanai, atbalsts 
sporta biedrībām un 

2015  NVO 
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reliģiskajām organizācijām 
Vp11 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

47 Tūrisma infrastruktūras uzlabošana  10000 3000 LEADER 
7000 

  Labiekārtota A.Grīna 
piemiņas vieta un telpas 

2016 2017 nav 

Vp12 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 
48 Telpu rekonstrukcija  

uzņēmējdarbības attīstībai  
Dunavas un Rubenes pagastos 

 30000  ERAF 
SAM 3.1.1. 
30000 

  Pašvaldības ēku 
rekonstrukcijas projekta 
izstrāde uzņēmējdarbības 
veicināšanai 

2016 2017 nav 

 Projektu idejas 
 Sabiedriskās līdzdalības iespēju ES 

palielināšana 
   Programma 

Eiropa 
pilsoņiem 

  Programmas mērķi: 
veicinot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un tīklu 
attīstību, vairot izpratni par 
Eiropas vēstures piemiņas 
saglabāšanu, kopīgo vēsturi 
un vērtībām, kā arī par ES 
mērķi veicināt mieru, 
stiprināt savas vērtības un 
savu iedzīvotāju labklājību; 
sekmēt pilsoņu 
demokrātisko un pilsonisko 
līdzdalību ES līmenī, 
uzlabojot pilsoņu izpratni 
par ES politikas veidošanas 
procesiem un veicinot 
sabiedriskās iesaistīšanās, 
starpkultūru pasākumu un 
brīvprātīgā darba iespējas 
ES līmenī. 

  Dalība kā 
partnerim 

49 Sakārtot un attīstīt reģiona  
zaļās zonas 

   Pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

  Atpūtas vietas 
labiekārtošana Jēkabpils 
novada Zasas pagastā Zasas 
parka teritorijā.  

  ZPR 
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Atpūtas vietas 
rekonstrukcija Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta 
Rubeņu dabas parkā. 
Jēkabpils novada Kalna 
pagasta Bancānu ezera 
krasta labiekārtošana (laipas 
ierīkošana, atpūtas vietas 
ierīkošana). 

50 Ūdenstūrisma attīstība Daugavas un 
Lielupes upju baseinos 

   Pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

  Laivu piestātņu ar 
pievadceļu (500m) 
būvniecība Daugavas krastā 
Jēkabpils novada teritorijā. – 
2 piestātnes, vienas ūdens 
tūristu apmetnes vietas 
iekārtošana (stāvlaukuma 
izbūve kempinga 
iekārtošanai) 

  ZPR 

51 Kultūras pieminekļu restaurācija un 
konservācija 

   Pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

  Jēkabpils novada Zasas 
pagasta Zasas parka 
revitalizācija. 
Vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana (koka 
arhitektūras saglabāšana) 
Jēkabpils novada Zasas 
pagasta Liepu ciemā (viena 
koka ēka) 

  ZPR 

52 Plūdu monitorings Lielupes un  
Daugavas upes baseinos. 

   Pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

  Veikt Lielupes upes baseina 
un Daugavas upes baseina 
plūdu modelēšanu ZPR 
teritorijā; Izstrādāt un ieviest 
elektronisko sistēmu plūdu 
monitoringam Lielupes upes 

  ZPR 
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baseinā un Daugavas upes 
baseinā, nodrošinot iespēju 
paredzēt plūdus pēc iespējas 
savlaicīgāk; Izstrādāt 
tiešsaistes rīku, kas 
nodrošinātu publisku pieeju 
plūdu monitoringa datiem; 
Izstrādāt agrās brīdināšanas 
sistēmu plūdu gadījumā, lai 
maksimāli samazinātu 
potenciālos plūdu radītos 
zaudējumus; Izstrādāt 
pasākumu plānu reaģēšanai 
plūdu gadījumā. 

53 Reģiona ūdenstilpju un ūdensteču 
sakopšanas darbi 

   Pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

  Zasas upes dīķu sistēmas un 
krastu tīrīšana. 
 

  ZPR 

54 Iespēju nodrošināšana attālināto  
darba vietu izveidei 

   ES fondi un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 

apvienība 
55 Sēlijas platformas izveide – atbalsts 

uzņēmējiem (vienots zīmols,  
atpazīstamība, mārketings, lojalitātes 

programma, u.t.t.) 

   ES fondi un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 

apvienība 

56 Vide - zaļo zonu attīstība –  
Zasas parka pieejamības uzlabošana 

   ES fondi un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 

apvienība 
57 Izglītības piedāvājuma uzlabošana –  

mazās skolas - mūžizglītība 
   ES fondi un 

programmas 
     Sēlijas 

novadu 
apvienība 

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

   ES fondi un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 

apvienība 
59 Sēlijas novadu uzņēmējdarbības vides    ES fondi un      Sēlijas 
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attīstība caur tūrismu (tūrisma  
stratēģija, mārketings) 

programmas novadu 
apvienība 

60 Starpnovadu un starptautiskā  
sadarbības attīstība  

   ES fondi un 
programmas 

     Sēlijas 
novadu 

apvienība 
 
Domes priekšsēdētājs   Edvīns Meņķis 
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Lēmums Nr.70 

Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.16 „Par 2012.gada 

26.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto 

pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” atcelšanu 
_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu trešo daļu, Ministru kabineta 
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu, kas nenosaka obligātu prasību pašvaldībām pieņemt 
saistošos noteikumus, un ņemot vērā 2015.gada 19.februāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu 
komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Atcelt Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.16 „Par 2012.gada 
26.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu” (precizēts ar 
Jēkabpils novada domes 22.03.2012. sēdes lēmumu Nr.128). 

 
 

Lēmums Nr.71 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības  

neapbūvētas zemes nomu” apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Feldmane, K.Ozola, J.Subatiņš 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 
18.punktu, kas piešķir tiesības pašvaldībai noteikt lielāku nomas maksas apmēru neapbūvētiem 
pašvaldības zemesgabaliem, izdodot saistošos noteikumus, ņemot vērā 2015.gada 19.februāra 
Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, 
U.Auzāns,  G.Audzītis)  PRET – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs), ATTURAS – 1 balss 

(I.Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2014 „Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” (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 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.71 (protokols Nr.1-1/3)  

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2015 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” 



42 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30. 

oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” 18. punktu 

 

 1. Vispārīgie nosacījumi 
 

 

1.1 Noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītoša vai piederoša neapbūvēta 
zemesgabala (turpmāk – zemesgabals) nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību. 

1.2 Noteikumi neattiecas uz neizpirkto lauku apvidus zemi, zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. 

1.3 Zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir zemes vienība ar noteiktu kadastra apzīmējumu vai tās 
daļa, par kuru tiek slēgts nomas līgums. 

1.4 Zemesgabals tiek uzskatīts par neapbūvētu šo noteikumu izpratnē arī tad, ja uz tā atrodas 
pagaidu būves un īslaicīgas lietošanas būves. 

1.5 Zemes nomas līgumus slēdz par visiem zemesgabaliem, kas ir Jēkabpils novada pašvaldības 
īpašumā, valdījumā un kuri ir piekrīt vai pieder Jēkabpils novada pašvaldībai. 

1.6 Par īstermiņa zemes nomas līgumu ir atzīstams līgums, kura darbības termiņš ir līdz 5 
(pieciem) gadiem. Ja nevienai no līgumslēdzējpusēm nav iebildumu par līguma termiņa 
pagarinājumu, līgums tiek pagarināts vēl uz vienu līguma termiņu, noslēdzot papildus 
vienošanos.  

1.7 Par ilgtermiņa zemes nomas līgumu ir atzīstams līgums, kura darbības termiņš ir virs 5 
(pieci) gadi līdz 10 (desmit) gadiem. 

1.8. Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi 
iesniegumu par zemesgabala nomu (1.pielikums, 2.pielikums), un kurai nav nekustamā 
īpašuma nodokļa vai citu parādsaistību pret Jēkabpils novada pašvaldību. Iesniegumā 
jāuzrāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), nomājamā zemes gabala nosaukums, 
platība, kadastra apzīmējums, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, vēlamais nomas 
termiņš. 

1.9. Priekšrocība noslēgt zemes nomas līgumu bez izsoles ir noteikta fiziskām un juridiskām 
personām, kuras atbilst sekojošiem kritērijiem prioritārā secībā un attiecībā uz kurām 
nepastāv šajos noteikumos 2.10.punktā norādītie ierobežojumi:  

1.9.1. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;  
1.9.2. saimniecībām, kuras nodarbojas ar lopkopību un ir nodrošināts minimālais lauksaimniecības 

dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru. 
   
 2. Lēmuma pieņemšanas kārtība 

 
 

2.1 Lēmumu par zemesgabala vai tā daļas nodošanu nomā bez apbūves tiesībām pieņem atkarībā 
no iznomātās zemesgabala platības un nomas termiņa:  

2.1.1 Jēkabpils novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu attiecībā 
uz zemesgabalu, kura platība nepārsniedz 3 (trīs) hektārus ar nomas termiņu – līdz 5 
(pieciem) gadiem (īstermiņa nomas līgums). Par zemesgabala nomu, kura platība 
nepārsniedz 3 (trīs) hektāru, slēdz tikai īstermiņa zemes nomas līgumu. 

2.1.2 Jēkabpils novada dome - attiecībā uz zemesgabalu virs 3 (trīs) hektāriem ar nomas termiņu 
līdz 10 (desmit) gadiem (ilgtermiņa nomas līgums); kā arī gadījumos, ja viena persona vēlas 
nomāt no pašvaldības vairākus zemesgabalus, kuru kopējā platība pārsniedz 3 (trīs) hektārus. 

2.2 Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes vadītājs lēmumu par zemes nomu pieņem 10 
(desmit) dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas, saskaņojot lēmumu ar 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju. Jēkabpils novada 
dome lēmumu par zemes nomu pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā. 

2.3. Jēkabpils novada pašvaldības pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Jēkabpils novada domē 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 
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lēmuma spēkā stāšanās dienas. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā. 30 (trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

2.4. Lēmums par zemesgabala nomu tiek pieņemts, ņemot vērā zemesgabala racionālās 
izmantošanas nosacījumus. 

2.5. Lēmums zaudē spēku, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nav noslēgts nomas līgums. 
2.6. Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa 

ievieto Jēkabpils novada mājas lapā un attiecīgajā pagasta pārvaldes ēkā informāciju par 
Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajiem vai piederošajiem neapbūvētiem 
zemesgabaliem, kurus pašvaldība nodot nomā, norādot pieteikšanās termiņu ne mazāku kā 1 
(viens) mēnesis 

2.7. Noteikumu 2.6.punkts netiek piemērots, ja tiek iznomāti sekojoši neapbūvēti pašvaldības 
zemes gabali bez apbūves tiesībām: 

2.7.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali; 
2.7.2. zemesgabali, kuri Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

tiek iznomāti personisko palīgsaimniecību, mazdārziņu vai sakņu dārzu ierīkošanai 
2.8. Pašvaldība pieteikšanos uz zemes nomas tiesībām izsludina ne ātrāk kā 2 (divus) mēnešus 

pirms iepriekšējā nomas līguma termiņa beigām. 
2.9. Ja uz zemesgabala nomas tiesībām piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemesgabala 

nomas tiesību izsole domes noteiktajā kārtībā, bet, ja ir pieteicies tikai viens pretendents, 
attiecībā uz viņu tiek pieņemts lēmums par zemesgabala vai tā daļas nodošanu nomā. 

2.10. Izsolē nevar piedalīties:  
2.10.1. fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta nav Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā,  
2.10.2. juridiskā persona, kuras juridiskā adrese nav Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā; 
2.10.3. fiziska vai juridiskā persona, kura jau nomā no Jēkabpils novada pašvaldības zemi  30,0  vai 

vairāk hektāru platībā. 
  

3. Nomas līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība 
 

 

3.1 Īstermiņa un ilgtermiņa zemes nomas līgumu un tam pievienojamo zemes robežu skici 
sagatavo Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas speciālists, un 
Jēkabpils novada pašvaldības vārdā paraksta Jēkabpils novada pagasta pārvaldes vadītājs. 

  
4. Zemes nomas maksas apmērs, aprēķināšanas un samaksas kārtība 

 

 

4.1 Neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas 
maksa tiek noteikta šādā apmērā: 

4.1.1. Zemesgabaliem, kuru lietošanas mērķis ir noteikts – lauksaimniecība, nomas maksa tiek 
noteikta 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 (desmit euro) bez 
PVN gadā vienai personai par visu iznomāto zemesgabalu platību; 

4.1.2.   Zemesgabaliem, kuru lietošanas mērķis nav noteikts – lauksaimniecība, un kuri tiek 
izmantoti komercdarbībai vai uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas un/vai 
pagaidu būves vai mazēkas – tirdzniecības kioski, tirdzniecības teltis, vasaras kafejnīcas, 
reklāmas stendi u.tml. – 10% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne 
mazāk kā EUR 20,00 (divdesmit euro) bez PVN gadā vienai personai par visu iznomāto 
zemesgabalu platību; 

4.1.3. Zemesgabaliem, kuru lietošanas mērķis nav noteikts – lauksaimniecība un/vai uz kuriem 
izvietotas nekomerciāla rakstura īslaicīgas un/vai pagaidu būves vai mazēkas, 1,5 % apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 (desmit euro) bez 
PVN gadā vienai personai par visu iznomāto zemesgabalu platību; 

4.1.4. Zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas nekomerciāla rakstura īslaicīgas un/vai pagaidu būves 
vai mazēkas, kuras pieder juridiskām personām, 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 20,00 (divdesmit euro) bez PVN gadā vienai personai 
par visu iznomāto zemesgabalu platību; 

4.1.5. pārējos gadījumos - 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 
EUR 20,00 (divdesmit euro) bez PVN gadā vienai personai par visu iznomāto zemesgabalu 
platību; 
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4.1.6. Neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas 
maksa tiek noteikta 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 
EUR 30,00 (trīsdesmit euro) bez PVN vienai personai par visu iznomāto zemesgabalu 
platību; 

4.2. Nomas maksas aprēķina periods ir viens gads. Nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli 
nomniekam jāsamaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30.jūnijam, ja nomas maksas kopējā 
summa vienai personai nepārsniedz EUR 20,00. Ja nomas maksas summa ir lielāka, 
nomniekam jāmaksā nomas maksa divās daļās katrā 50% no nomas maksas: vienu 
maksājumu līdz 30.jūnijam un otru maksājumu līdz 20.decembrim. Nomas maksu var 
nomaksāt arī par visu gadu vienā maksājumā.  Līgumslēdzējpuses var vienoties par citu 
norēķinu kārtību. 

4.3. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina 
nokavējuma naudu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, 
bet ne vairāk kā 10% apmērā no parāda pamatsummas. 

4.4. Nomas maksas aprēķina, iekasē un kontroli par nomas maksājumiem veic pašvaldības 
Finanšu un ekonomikas nodaļa. 

4.5. Kontroli par zemes nomas līgumu reģistrāciju un nomas saistību izpildi veic Īpašumu 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 

4.6. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 

 

5. Zemes nomas līgumā ietveramā informācija 

 

 

5.1 Zemes nomas līgumā (3. pielikums) ietverama šāda informācija: 
5.1.1. Zemesgabala nosaukums, kadastra apzīmējums, kopējā platība, platība, par kuru tiek slēgts 

līgums; 
5.1.2. iznomātāja un nomnieka personu identificējoši dati; 
5.1.3. nomas tiesību iegūšanas laiks (līguma noslēgšanas datums) un līguma darbības termiņš; 
5.1.4. nomas maksas apmērs un maksāšanas kārtība, kā arī nomas maksas pārskatīšanas kārtība, 

nomnieka atbildība par maksājumu kavēšanu; 
5.1.5. iznomātāja un nomnieka tiesības un pienākumi; 
5.1.6. līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība. 
   
 6. Noslēguma jautājumi 

 
 

6.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošos 
noteikumus Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”. 

6.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā 
   
Priekšsēdētājs                              Edvīns Meņķis 

 
Pielikums Nr.1 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 
 

IESNIEGUMS 

PAR ZEMES NOMU JURIDISKAI PERSONAI 

1. Ziņas par iesniedzēju: 
Uzņēmuma nosaukums _____________________________________________ 
Vienotais reģistrācijas Nr. ___________________________________________ 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________ 
Uzņēmuma juridiskā adrese__________________________________________ 

tālrunis _________________, fakss ________________, e-pasts_____________ 
Banka ____________________________________ 
Norēķinu konts _____________________________ 
Kods _____________________________________ 

2. Ziņas par zemesgabalu, ko vēlas nomāt:  
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Nosaukums:________________________________________________________ 
Kadastra numurs: ___________________________________________________ 
Zemesgabala nomas mērķis: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Nepieciešamā zemesgabala platība (ha)    ______________________________ 
Vēlamais nomas termiņš (gados)_______________________________________ 
 
3. Atbilstība prioritātes nosacījumiem (pasvītrot): 

• persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks; 
• saimniecībām, kuras nodarbojas ar lopkopību un ir nodrošināts minimālais 

lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu 
hektāru 

 
4. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________ 

 
/datums/  
_____________________________ 
/ieņemamais amats, vārds, uzvārds/ 
z.v. 
______________________________ 
/paraksts/ 
 

 
Pielikums Nr.2 

 
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 

 
IESNIEGUMS 

PAR ZEMES NOMU FIZISKAI PERSONAI 
 

1. Ziņas par iesniedzēju: 
1.1. Vārds, uzvārds __________________________________________________ 
1.2. Personas kods ______________________________ 
1.3. Dzīvesvietas deklarētā adrese ______________________________________ 
1.4. Faktiskā dzīvesvietas adrese _______________________________________ 
1.5. Tālrunis ____________________________ 

2. Ziņas par zemesgabalu, ko vēlas nomāt:  
2.1. Nosaukums ________________________________________________________ 
2.2. Zemesgabala nomas mērķis:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
2.3. Nepieciešamā zemesgabala platība (ha)  ___________________________ 
2.4. Vēlamais nomas termiņš (gados) __________________________________ 

3. Atbilstība prioritātes nosacījumiem (pasvītrot): 
• persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks; 
• saimniecībām, kuras nodarbojas ar lopkopību un ir nodrošināts minimālais 

lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu 
hektāru 
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4. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
___________________________ 
/datums/ 
___________________________  
/paraksts/ 

 
 

Pielikums Nr.3   
ZEMES NOMAS LĪGUMS 

(paraugforma) 
 

____________________                                                20___. gada “___”_________ 
     (noslēgšanas vieta) 
 
Iznomātājs: 
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116789, juridiskā adrese Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils, LV-5202, kuras vārdā uz Jēkabpils novada _________ pārvaldes nolikuma pamata 
rīkojas Jēkabpils novada _______ pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. ___________________, 
juridiskā adrese: _______________________________, __________ pagasta pārvaldes vadītāja 
____________________ personā, no vienas puses, 
 
Nomnieks: 
Fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

vai: 
Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.:____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Līguma parakstītājas amatpersonas amats, vārds, uzvārds: 
____________________________________________________________________, 
kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu (vai statūtiem), no otras puses, 
noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu (turpmāk –

Zemesgabals): 
Nosaukums:_____________________________, kadastra Nr.___________________ 
Nomas platība (ha):___________, (pielikumā – Izkopējums no _________ pagasta kadastra kartes) 
Ierakstīts zemesgrāmatā – ja ir (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.) 
Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: lauksaimniecība. 
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti 
nekustamo īpašumu valsts kadastrā. 
1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks (vai tiesiskais 
valdītājs). 
1.3. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. 
1.4. Zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un servitūti (saskaņā ar zemesgrāmatu aktu vai 
zemes robežu plānu, vai pašvaldības lēmumu, vai līgumu – norādīt katram līgumam konkrētu 

dokumentu – kas izdevis, datums): 
Aprobežojumi: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Servitūti:_____________________________________________________________ 
Noteikti ar____________________________________________________________ 
1.5. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi 
normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma noteikumus, līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu 
nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus 
Līgumā. 
 

2. Līguma termiņš 
2.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada „___”___________ un ir spēkā (darbojas) ___ 
gadus līdz 20____.gada „____”___________. 
 

3. Norēķinu kārtība 
4.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā - ____ % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR _____ 
4.2. Nomas maksas aprēķina periods ir viens gads. Nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli 

nomniekam jāsamaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30.jūnijam, ja nomas maksas kopējā 
summa vienai personai nepārsniedz EUR 20,00. Ja nomas maksas summa ir lielāka, 
nomniekam jāmaksā nomas maksa divās daļās katrā 50% no nomas maksas: vienu maksājumu 
līdz 30.jūnijam un otru maksājumu līdz 20.decembrim. Nomas maksu var nomaksāt arī par 
visu gadu vienā maksājumā.  Līgumslēdzējpuses var vienoties par citu norēķinu kārtību. 

3.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, 
tai skaita nekustamā īpašuma nodokli.  
3.4. Ja likumos vai Ministru kabineta normatīvajos aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas 
reglamentācija, Zemesgabala nomas maksa tiks pārskatīta atbilstīgi attiecīgajiem likumiem vai 
Ministru kabineta normatīvajiem aktiem. 
 

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības 
4.1. Iznomātājs apņemas: 
4.1.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu 
tā daļu; 
4.1.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā rakstiski brīdināt Nomnieku 6  mēnešus iepriekš; 
4.1.3. citi pienākumi. 
4.2. Iznomātājam ir tiesības:  
4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem; 
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies 
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus; 
4.2.3.citas tiesības. 

 

5. Nomnieka pienākumi un tiesības 
5.1. Nomnieks apņemas: 
5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus; 
5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos; 
5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar 
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas 
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus; 
5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas 
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli; 
5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; 
5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās; 
5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, 
ūdenstilpnes); 
5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu 
un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu; 
5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi; 
5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citi personu likumīgās 
intereses; 
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5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ 
tiesiskajiem valdītājiem; 
5.1.13. citi pienākumi. 
5.2. Nomnieks nav tiesīgs nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai. 
5.3. citas tiesības vai ierobežojumi 

 

6. Sevišķie līguma noteikumi 
6.1. Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā 
radušās bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā.  
6.3. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības 
atbalsta maksājumus saņem Nomnieks. 
6.4. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem 
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras 
akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse 
rakstveidā informē otru pusi 2 (divu) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par 
turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. 
 

7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība 
7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 
7.2. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību 
pārņēmējam 30 dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz. 
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, 
tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 

8. Līguma izbeigšana 
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja: 
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) mēnešiem; 
8.1.2. Nomnieks pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus, viena mēneša laikā pēc 
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus; 
8.1.3. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir 
apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ; 
8.1.4. Iznomātājs pieņēma lēmumu atsavināt zemesgabalu, rīkojot izsoli vai zemesgabals ir 
nepieciešams Iznomātājam autonomo funkciju pildīšanai, kā arī teritorijas plānojumā paredzēto 
mērķu sasniegšanai. 
 
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu: 
8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu 
Līgumā paredzētajiem mērķiem; 
8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem 
mērķiem. 
8.3. Ja kāda no pusēm nepiekrīt otras puses prasībai izbeigt Līgumu pirms termiņa, tad strīds par 
Līguma izbeigšanu risināms tiesas ceļā. 
8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī 
demontēt ražošanas iekārtas, ja puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 
nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 2 (divu) mēnešu termiņa notecēšanas 
tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt. 
 

9. Nobeiguma noteikumi 
9.1. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katram 
līgumslēdzējam pa vienam; trešais oriģināleksemplārs nepieciešams zemesgrāmatu nodaļai, ja 
Līgums tiks ierakstīts zemesgrāmatā.  
 

10 Līgumslēdzēju rekvizīti 
IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 

 
Vārds, uzvārds (nosaukums) 
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Adrese 
Reģ. Nr. (juridiskām personām) 
Tālr. , fakss 
E-mail 
Bankas rekvizīti 
 
IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
_________________ __________________        _____________ _______________ 
   (paraksts)                        (atšifrējums)                     (paraksts)              (atšifrējums) 
 
  Z.v.      Z.v. 
 
Līgums reģistrēts Jēkabpils novada ______________pagasta pārvaldes nomas zemju reģistrā 
20___. gada “___”_________________ . 

 

PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.71 (protokols Nr.1-1/3) 
 

Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.februāra saistošiem noteikumiem Nr.2/2015 

 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Jēkabpils novada pašvaldības valdījumā un īpašumā ir neapbūvēta 
zeme, kuru pašvaldība ir tiesīga iznomāt fiziskām un juridiskām 
personām. Nomas maksas apmēru par pašvaldības valdījumā vai 
īpašumā esošiem zemesgabaliem nosaka 2007.gada 30.oktobra 
noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, 
nepieciešams ar saistošajiem noteikumiem noteikt kārtību, kādā tiek 
organizēta zemes noma un tiek slēgti nomas līgumi, kā arī prezidēta 
nomas maksas aprēķināšanas kārtība. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta. 
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt pašvaldības 
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru, sabalansējot 
sabiedrības vajadzības pēc zemes izmantošanas ar pašvaldības 
pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās nekustamo mantu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1. saistošie noteikumi paredz efektīvāk izmantot pašvaldības mantu – 
tai piekrītošo vai piederošo zemi, kā arī noteikumu izpildei tiek 
prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 

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

4.1. sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras 
pašvaldības teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt 
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā 
daļu, 
4.2.saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām 
jaunas tiesības, bet nodrošinās iespēju nomāt pašvaldībai piederošo vai 
piekrītošo zemi atbilstoši vajadzībai. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu 
pašvaldība informāciju par iznomājamiem savā valdījumā vai turējumā 
esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā domes ēkā. 
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5.2. saistošie noteikumi precizē administratīvās procedūras un nosaka 
par zemes nomu atbildīgās personas. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām 

 
Priekšsēdētājs    Edvīns Meņķis 
 
 

Lēmums Nr.72 

Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas pirmo punktu un ņemot vērā 2015.gada 23.februāra Jēkabpils 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  
 

1. Pasludināt Jēkabpils novada administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Ābeļu, Dignājas, Dunavas, 
Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasts, par teritoriju, kurā ir aizliegts audzēt ģenētiski 
modificētos kultūraugus. Aizliegums ir 5 (pieci) gadi. 

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Par aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” un paskaidrojuma rakstu 
(pielikums Nr.1 un Nr.2).  

3. Uzdot Lietvedības nodaļai: 
3.1. rakstiski informēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Līvānu 

novada pašvaldību, Daugavpils novada pašvaldību un Salas novada pašvaldību par 
noteiktu aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā; 

3.2. rakstiski informēt Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības 
dienestu par noteiktu aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils 
novadā. 

 

PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015.  

sēdes lēmumu Nr.72 (protokols Nr1-1/3) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.3/2015 

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” 
 

 Izdoti saskaņā ar 

Ģenētiski modificēto organismu 

Aprites likuma 22.panta otro daļu 

 

 1. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Ābeļu pagasts, Dignājas 
pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts un Zasas pagasts ir 
aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus. 
 2. Aizliegums Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus ir 5 (pieci) gadi. 
 3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 
noteiktajā kārtībā. 
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Priekšsēdētājs   Edvīns Meņķis 
 

PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015.  

sēdes lēmumu Nr.72 (protokols Nr1-1/3) 
 

Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2015 

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā 
daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz 
personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai 
tās daļā.  
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var būt riska 
faktors ekosistēmai kopumā un sabiedrības veselībai. Latvijas 
teritorijas lielākajā daļā pašvaldības ir noteikušas aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.  

2. Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus piecus gadus.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.  

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

Saistošo noteikumu projektā noteiktais ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegums aizsargā bioloģiskās 
zemnieku saimniecības un veicina ekoloģiskās saimniekošanas 
attīstību.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām  

Nav attiecināms  

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām  

Lai informētu sabiedrību, pašvaldība 2015.gada 15.janvāra 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv publicēja 
paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā.  
Sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas 
termiņš bija noteikts no 2015.gada 19.janvāra līdz 2015.gada 
17.februārim. Minētajā termiņā iebildumi nodomam noteikt 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā nav saņemti.  
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā saskaņā ar 
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma tiesību 
normām ir uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai. 

 
Priekšsēdētājs   Edvīns Meņķis 
 

 
Lēmums Nr.73 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 

2015.gadam” apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš, L.Pētersone 
 
Pamatojoties uz likumiem  „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 

2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 2015.gada 16.februāra apvienoto Jēkabpils 
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novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 
komitejas ierosinājumus un 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,  
 
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (E.Meņķis,  D.Ģeidāne, M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, 
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 3 balsis (I.Blumberga, M.Pavārs, 
A.Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  

 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam” sekojošā redakcijā: 
 
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 3 853 904, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1 
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos EUR 4 215 843, saskaņā 

ar pielikumu Nr.1 
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 361 939 

saskaņā ar pielikumu Nr.1  
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam 

saskaņā ar pielikumu Nr.2. 
 

 
Lēmums Nr.74 

Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 

2015.gadam” apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš, L.Pētersone 
 
 Pamatojoties uz likumiem  „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 
2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 2015.gada 16.februāra apvienoto Jēkabpils 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 
komitejas ierosinājumus un 2015.gada 19.februāra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, 
A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:   

 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam” sekojošā redakcijā:  
 
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 275 011, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1 
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam izdevumos EUR 404 570, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1 
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 129 559 

saskaņā ar pielikumu Nr.1  
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus izdevumu daļā EUR 1483, 

izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 1483 saskaņā ar pielikumu 
Nr.2 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 
2015.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

 

Lēmums Nr.75 

Par lēmuma Nr. 254 „Par nekustamā īpašuma „Meldrāji”, Dunavas pagastā 
 Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu” papildināšanu 

______________________________________________________________ 
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E.Meņķis, K.Ozola  
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. 
panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 
3.daļu, 37. panta 1. daļas 4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un 
kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā” un 2015.gada 
23.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,  

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, A.Bikaunieks, O.Spēka, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis)  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  
 
Papildināt Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu Nr.254 „Par nekustamā 
īpašuma „Meldrāji”, Dunavas pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu” ar 3.punktu sekojošā redakcijā: 
1. „Atļaut izpirkt katram 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Meldrāji, par summu EUR 

7073,79 katrs, ar nosacījumu, ka katrs pircējs samaksā EUR 773,79 viena mēneša laikā no 
līguma parakstīšanas dienas, bet atlikušo summu par katru 1/3 domājamo daļu no nekustamā 
īpašuma „Meldrāji” EUR 6300,00 apmērā (kopējā summa euro 18900,00) un papildus 6% gadā 
no nesamaksātās summas samaksās 5 (piecu) gadu laikā līdz 2020.gada 30.martam.”.  

 
Nākamās komiteju sēdes notiks 2015.gada 19.martā. 
Nākamā domes sēde notiks 2015.gada 26.martā plkst.11.00.  
 
 

 
 


