JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2015.gada 26.martā

Nr.4

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Sēde sasaukta plkst. 9:00
Sēdi atklāj: plkst. 9:02
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa
Piedalās – Domes deputāti: E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags.
Sēdē nepiedalās deputāti – A.Bikaunieks, A.Timofejevs, O.Spēka
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: J.Subatiņš, K.Sēlis, K.Ozola, G.Dimitrijeva,
L.Pētersone, I.Feldmane, B.Vaivode, G.Dimitrijeva
pagastu pārvalžu vadītāji: R.Jaudzems, A.Tropiks, A.Baltaruņķis, J.Krūmiņš, I.Kurme, M.Cankale,
J.Raubiška
Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane
Pieaicinātā persona - Bērnu dienas centra audzinātāja Vija Kirilova
Darba kārtība:
Lēmuma Lēmuma nosaukums
numurs
76
Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada
15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām””
apstiprināšanu
77
Par Jēkabpils novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu
78
Par Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma (protokols Nr.8, 39.§) „Par
Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu
79
Par Jēkabpils novada 2015. gada NVO iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu
80
Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un
attīstības centrs”
81
Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu biedrībai „Ūdenszīmes”
82
Par projektu iesniegumu izstrādi un iesniegšanu „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales
kultūras programmas” Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātā projektu konkursā
83
Par ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./ 09/IPIA/VIAA/556 ietvaros
Bērzgala pamatskolai iegādāto pamatlīdzekļu nodošanu Zasas vidusskolai
84
Par finansējuma piešķiršanu leģionāru atceres pasākumam
85
Par finansējuma piešķiršanu latgaliešu pasaku grāmatas izdošanai
86
Par finansējuma piešķiršanu fotogrāmatas „Baznīcas” izdošanai
87
Par finansējuma piešķiršanu Sporta klubam „Slīterāni”, reģ. Nr.40008157418
88
Par Ābeļu pamatskolas skolēnu pārvadājumiem
89
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdu
90
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (P.S.)
91
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (SIA „Zariņi G”)
92
Par zemes nomu Dunavas pagastā (ZS „Lejas Jērāni”)
93
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (ZS „Pipariņi”)
94
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (M.D)
95
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leimaņu pagastā (ZS „Vārpiņas”)
96
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (V.P)
97
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (SIA „Adonīds”)
98
Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novada (biedrība „Ūsiņš”)
99
Par telpu nomu nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliņi”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā
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100
101

Par nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu
atsavināšanai
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu

1. §
Lēmums Nr.76
Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu
____________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu, un ievērojot Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 16.02.2015. atzinumu Nr.18-6/1412, kurā izteikti iebildumi
par saistošo noteikumu punktu un apakšpunktu norādi un ņemot vērā 2015.gada 19.februāra Finanšu
komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Jēkabpils novada domes 2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.12 par Jēkabpils novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.1/2015„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada
domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
nodevām”” (pielikumā Nr.1 – saistošo noteikumu teksts; pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).
3. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus elektroniskā veidā
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”
un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā.
5. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte.

PIELIKUMS Nr.1
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.03.2015.
Sēdes lēmumu Nr.76 (protokols Nr.4)
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2015
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 4.punktu, 2005.gada 28.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 3.punktu
Izdarīt Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības nodevām” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) sekojošus grozījumus:
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1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: rūpnieciski ražotas pārtikas preces
– EUR 5.00;
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: rūpnieciski ražotas nepārtikas
preces - EUR 5.00
3. Izteikt saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā: lietotas mantas - EUR 5.00
4. Izteikt saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā: rūpnieciski ražotos alkoholiskos
dzērienus - EUR 30.00;
5. Izteikt saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktu sekojošā redakcijā: mājas apstākļos ražotos alus un
alkoholiskos dzērienus - EUR 10.00;
6. Izteikt saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktu sekojošā redakcijā: bezalkoholiskos dzērienus un
uzkodas - EUR 5.00;
7. Izteikt saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktu sekojošā redakcijā: tabakas izstrādājumus - EUR
10.00;
8. Izteikt saistošo noteikumu 3.7. apakšpunktu sekojošā redakcijā: par tirdzniecību ar precēm, kuras
nav minētas saistošo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.apakšpunktos, pašvaldības nodeva netiek
noteikta.
9. Papildināt saistošo noteikumu ar 3.3. punktu sekojošā redakcijā: Ja tirdzniecību veic no
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, nodevas likme tiek noteikta 5,00 EUR/dienā.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

Edvīns Meņķis
PIELIKUMS Nr.2
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.03.2015.
Sēdes lēmumu Nr.76 (protokols Nr.4)

Paskaidrojuma raksts
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.6/2015
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās likmes ielu tirdzniecībai pasākuma laikā un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai, ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2.
un 4.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
3.punktu.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās
izklāsts
vietās likmes ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecībai pasākuma laikā un sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī nodevu par izklaidējoša pasākuma
rīkošanu publiskā vietā.
3. Informācija par
Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, taču nodeva tiks ieskaitīta
plānoto projekta ietekmi pašvaldības budžetā.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
4.1. Tiek precīzāk noteikta pašvaldības nodevas likme par ielu tirdzniecību un
plānoto projekta ietekmi noteiktas nodevu likmes par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
uz uzņēmējdarbības vidi 4.2. Noteikumi rada jaunas tiesības un uzliek pienākumus ielu tirdzniecībā, kā
pašvaldības teritorijā
arī nodrošina vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem tirdzniecības dalībniekiem
un tirdzniecības organizētājiem pašvaldības ierīkotajās tirdzniecības vietās,
uzlabojot pakalpojuma pieejamību.
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jēkabpils novada pašvaldībā.

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
6.2. Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvā izdevumā
„Ļaudis un darbi”, kā arī pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv

2. §
Lēmums Nr.77
Par Jēkabpils novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz Arhīvu likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 8.punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu uzkrāt, izmantot un saglabāt līdz
nodošanai valsts arhīvā dokumentus, kas radušies pašvaldības darbībā, un ņemot vērā 2015.gada 19.marta
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Arhīva nolikumu (pielikums).
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.77 (protokols Nr.4)
Jēkabpils novada pašvaldības
Arhīva nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 8.punktu,
Arhīvu likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktu
1.Vispārīgie noteikumi
1. Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā saukta – Pašvaldība) darbībā izveidojušies uzkrātie
informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi glabājamie un uz laiku glabājamie dokumenti, tajā skaitā
personālsastāva dokumenti) veido Jēkabpils novada pašvaldības arhīvu, kurš ir Latvijas Nacionālā arhīva
fonda sastāvdaļa.
2. Par pašvaldības arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu ir atbildīgs Jēkabpils
novada domes priekšsēdētājs.
3. Pašvaldības arhīva darbība tiek organizēta saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
8.punktu, Arhīvu likumu, citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu, lietvedības noteikumu un Latvijas
Nacionālā arhīvu fonda uzraudzības iestāžu nosacījumiem, kā arī Pašvaldības domes priekšsēdētāja
prasībām un norādījumiem un Jēkabpils novada pašvaldības arhīva nolikumu (turpmāk tekstā – nolikums).
4. Pašvaldības arhīva darba organizēšanu saskaņā ar nolikumu, dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti,
izmantošanu un saglabāšanu līdz nodošanai valsts arhīvā veic par arhīvu atbildīgais Pašvaldības domes
priekšsēdētāja norīkots darbinieks (turpmāk tekstā – Atbildīgais darbinieks).
2.Arhīva dokumentu sastāvs
5. Pašvaldības arhīvā glabā:
5.1. pastāvīgi glabājamos dokumentus (līdz nodošanai valsts arhīva glabāšanā);
5.2. ilgtermiņa (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus (līdz nodošanai valsts arhīva glabāšanā);
5.3. personālsastāva dokumentus (līdz nodošanai valsts arhīva glabāšanā);
5.4. īslaicīgi glabājamos dokumentus līdz to iznīcināšanai (pēc aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai
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saskaņošanas ar valsts arhīvu);
5.5. fondu lietas (pastāvīgi vai ilgtermiņa glabājamo, to skaitā personālsastāva dokumentu lietu aprakstus,
vēsturiskās izziņas, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā, aktus par dokumentu atlasi
iznīcināšanai).
3.Arhīva uzdevumi
6. Pašvaldības arhīva galvenie uzdevumi ir:
6.1. uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un uz laiku glabājamos dokumentus, to skaitā
personālsastāva dokumentus;
6.2. savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot valsts arhīvam pastāvīgi glabājamos dokumentus.
4.Atbildīgā darbinieka tiesības un pienākumi
7. Pašvaldības arhīvam noteikto uzdevumu nodrošināšanai Atbildīgajam darbiniekam ir šādi pienākumi:
7.1. sniegt metodisko palīdzību Pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām (darbiniekiem), sastādot lietu
nomenklatūru, kā arī sastādot lietu nomenklatūras kopsavilkumu;
7.2. piedalīties lietu iekārtošanas kontrolē lietvedībā un to sagatavošanā nodošanai Pašvaldības arhīvā;
7.3. organizēt dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā;
7.4. pieņemt glabāšanā atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem Pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību, kā
arī konkrētu darbinieku noformētas pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas (to skaitā personālsastāva
lietas);
7.5. veidot un uzturēt kārtībā pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu (to skaitā personālsastāva
dokumentu) uzskaiti, sastādīt lietu aprakstus;
7.6. veidot un papildināt arhīvā glabājamo dokumentu izziņas sistēmu (vēsturisko izziņu, kartotēkas u.c.);
7.7. sastādīt aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai;
7.8. saglabāt arhīvā pieņemtos dokumentus;
7.9. valsts arhīva noteiktajā termiņā veikt arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastādīt arhīva pasi un iesniegt to
attiecīgajā valsts arhīvā;
7.10. veikt arhīva izziņu un uz laiku lietošanā nodoto arhīva dokumentu izsniegšanu un citas darbības
saistībā ar dokumentu izmantošanu;
7.11. piedalīties lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā;
7.12. ievērot Pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora prasības un norādījumus;
8. Par Pašvaldības arhīva darba organizēšanu Atbildīgā darbinieka tiesības ir:
8.1. pieprasīt Pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām (darbiniekiem) ievērot noteikumus, kas nosaka
lietu iekārtošanu lietvedībā un to sagatavošanu nodošanai pašvaldības arhīvā;
8.2. iesniegt Pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem priekšlikumus par arhīva darba
uzlabošanas un dokumentu saglabāšanas jautājumiem;
8.3. informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju par iestāžu vadītājiem un to struktūrvienību vadītājiem,
kuri nenodrošina dokumentu saglabāšanu;
8.4. pieaicināt par konsultantiem Valsts arhīvu speciālistus.
3. §
Lēmums Nr.78
Par Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma (protokols Nr.8, 39.§)
„Par Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu
____________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz Arhīvu likuma 4.panta nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”
8.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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Atcelt Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu (protokols Nr.8, 39.§) „Par Ekspertu
komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
4. §
Lēmums Nr.79
Par Jēkabpils novada 2015. gada NVO iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________________
E.Meņķis, K.Sēlis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils novada
domes 2010.gada 18.martā apstiprināto kārtību „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un
nodibinājumiem”, un, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2015.gada NVO iniciatīvu konkursa nolikumu (pielikums).

PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
26.03.2015 sēdes lēmumu Nr.79 (protokols Nr.4)
NVO 2015. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS
I. Nolikuma mērķis
1.1

Nevalstisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) iniciatīvu konkursa mērķis ir iedzīvotāju
iesaistīšana un atbalsta sniegšana Jēkabpils novadā reģistrētām NVO un/vai tādām, kas veic
pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides aizsardzības, sociālās
sfēras aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem.
II. Vispārīgie noteikumi

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5.

2.6
2.7

Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un/vai tādas, kas veic pastāvīgu
darbību Jēkabpils novadā.
Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt EUR 700.00,- un 90% no aktivitātes kopējā budžeta.
Ne mazāk kā 10% no aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem jānodrošina tās veicējam
no saviem vai citu līdzekļiem. Līdzekļi var tikt nodrošināti arī kā ieguldījums citā veidā – NVO
telpu (ja tās nav novada pašvaldības īpašums), resursu, materiāli tehnisko līdzekļu pielietojums, kā
arī darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek aprēķināts, vadoties no vidējās darba samaksas valstī
par konkrēta darba veikšanu.
Viena NVO konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.
Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots.
Projektā norādītām aktivitātēm jānodrošina publicitāte un sabiedriskā pieejamība. Publicitāte
veicama projekta īstenošanas laikā vai iespējami tuvākā laikā pirms un pēc lielākām aktivitātēm,
bet ne vēlāk kā līdz atskaišu iesniegšanai, Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā ,,Ļaudis un
darbi’’, pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, kā arī citos masu mēdijos pēc NVO
ieskatiem.
Kopējais Jēkabpils novada pašvaldības paredzētais finansējums konkursam 2015.gadā paredzēts
EUR 4500,00 apmērā.
Iniciatīvu atbalsta gadījumā pašvaldības finansējums tiek piešķirt šādām izdevumu pozīcijām:
samaksa nodarbību, apmācību vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli,
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pakalpojumi un inventārs, tai skaitā – dalībnieku ēdināšanas izdevumi, ja tas nepieciešams (ne
vairāk kā 15% no projekta budžeta); transporta izdevumi aktivitāšu norises nodrošināšanai.
Līdzekļi netiek piešķirti telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla
atalgojumam un organizācijas ikdienas izdevumu segšanai.
III. Projektu prioritātes
3.1

Dome nosaka šādas prioritārās jomas atbalsta sniegšanai:
- radošās iniciatīvas/radošā daiļrade, tās interpretācija novada mūsdienu kultūrvidē (t.sk.
mākslinieki, fotogrāfi, literāti, tēlnieki, u.c.),
- veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, tā pieejamības nodrošināšana,
- sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu aktivizēšana un izglītošana,
- vides labiekārtošanas pasākumi.
Atbalstu var piešķirt inovatīviem projektiem un iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas darba grupa
tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā.
IV. Projektu iesniegšana

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Nevalstiskās organizācijas projektus iesniedz līdz 2015.gada 27.aprīlim Jēkabpils novada
pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, aizzīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu konkursam”.
Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti.
Lai piedalītos projektu konkursā, nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz:
projekta pieteikums un izmaksu tāme (1. pielikums);
biedrības apliecinājums par līdzfinansējuma nodrošināšanu;
organizācijas vadītāja un/vai projekta koordinatora CV, speciālistu CV (ja nepieciešams);
Projekta digitālo versiju nosūta uz e-pasta adresi novads@jekabpilsnovads.lv.
V. Pieteikumu izskatīšanas kārtība un finansējuma piešķiršanas kārtība

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6

NVO pieteikumus izskata komisija šādā sastāvā:
- Vadītājs - Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš;
- Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina;
- Jēkabpils novada domes projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva;
- Jēkabpils novada domes deputāts Aivars Vanags;
- Jēkabpils novada domes deputāts Aivis Kokins;
- Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis.
Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to izvērtējumu, sākotnēji identificējot tos
pieteikumus, kas atbilst atbalsta sniegšanai NVO – organizācija ir reģistrēta, visas aktivitātes tiek
realizētas Jēkabpils novadā, tās atbilst prioritārajām sfērām, iesniegums un to pavadošie dokumenti
ir sagatavoti atbilstoši noteikumu prasībām. Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā
secībā
Prioritāri līdzekļi tiek piešķirti NVO, kuru pieteikumi guvuši augstāko darba grupas novērtējumu.
Nepieciešamības gadījumā komisija var lūgt NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī uzaicināt
NVO pārstāvi piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus paskaidrojumus, kā arī piešķirt
daļēju finansējumu projekta īstenošanai.
Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par līdzvērtīgiem, kā papildus
kritēriji izvirzāmi:
iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldības piedāvājums konkrētajā jomā netiek nodrošināts vai
tiek nodrošināts nepietiekami;
lielāks plānoto dalībnieku skaits;
plānota starppaaudžu saite.
Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Jēkabpils novada domes grāmatvedībā un atbild
par līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem.
5.7. Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto kontu pēc komisijas
lēmuma pieņemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Jēkabpils novada pašvaldību un NVO.
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VIII. Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība
8.1

8.2

8.3

8.4

Nevalstiskās organizācijas projekta aktivitāšu realizāciju veic un atskaites par projekta aktivitāšu
realizāciju iesniedz Jēkabpils novada pašvaldības grāmatvedībā līdz kārtējā gada 30.novembrim,
taču ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc projekta pēdējās aktivitātes īstenošanas.
Atskaitē brīvā formā NVO norāda saturisko pārskatu par iniciatīvas īstenošanu. Saturiskajam
pārskatam pievieno: finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu; foto materiālus, preses publikācijas,
projekta novērtēšanas u.c. materiālus, kas apliecina iniciatīvas norisi un tās publicitātes
nodrošināšanu masu mēdijos.
Ja NVO nav savlaicīgi iesniegusi nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī šie dokumenti ir
nepilnīgi sagatavoti, Dome neizskata turpmākos NVO iesniegumus atbalsta saņemšanai līdz
brīdim, kamēr tiek iesniegta atbilstoši sagatavota dokumentācija.
NVO ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai Projektā neapgūtos vai neattaisnotos finanšu līdzekļus, ja
tie tika izlietoti pretēji projekta mērķim un tāmei bez pašvaldības saskaņojuma.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Meņķis
Pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības nolikumam
„NVO 2015. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS”
PIETEIKUMS
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI
NVO iniciatīvu atbalstam

Organizācijas nosaukums
Projekta vadītājs
(vārds, uzvārds)
Informācija par
organizāciju
- juridiskā adrese,
- reģistrācijas numurs,
- bankas konta rekvizīti,
- tālrunis,
- e-pasts
Projekta nosaukums:
Projekta pamatvirziens:
1. Nevalstiskās
organizācijas statūtu mērķi
2. Projekta
mērķis un nepieciešamības
pamatojums
3. Iniciatīvas aktivitāšu
plāns (norise, vieta, laiks
utt.)
4. Paredzamie rezultāti
5. Projektā iesaistītās
mērķa grupas apraksts,
plānotais skaits
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6. Pieteicējas organizācijas
un personāla līdzšinējā
pieredze

Iniciatīvas budžets
Nr.

Izdevumu pozīcija

Aprēķins

Pašvaldībai
pieprasītā
summa

Līdzfinansējums

Kopā
Projekta vadītāja paraksts: (.......................................)
Ar savu parakstu apliecinu, ka projekta pieteikuma anketā sniegtā informācija un visi pievienotie pielikumi
atbilst patiesībai un projekta realizācijai pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta
pieteikumā norādītajam mērķim, kā arī es piekrītu, šī projekta atbalstīšanas gadījumā, būt šī projekta
koordinators.
Nevalstiskās organizācijas vadītāja paraksts: (.......................................)
Ar savu parakstu apliecinu, ka projekta pieteikuma anketā sniegtā informācija atbilst patiesībai.
Pielikumā:
1. organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;
2. biedrības apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem;
3. organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV, speciālistu CV (ja nepieciešams).

ATSKAITES VEIDLAPAS PARAUGS
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI
< Organizācijas nosaukums >
Pārskats par projekta „ < Projekta nosaukums> ” realizāciju.
Līgums Nr. < 0-0/0/0. >
1. Saturiskā daļa.
Projekta ieviešanas gaita.
Īstenošanas laiks:
Īstenošanas vieta:
Projekta ietvaros notika šādi pasākumi/aktivitātes:
1. Aktivitāte #1 (nosaukums atbilstoši iesnieguma veidlapai).
Pasākuma detalizēts apraksts (norises laiks, iesaistītais personāls, dalībnieku skaits, norises programma).
2. Aktivitāte #2.
Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti/ projekta ilgtermiņa ietekme:
Publikācijas: (uzskaite, kur tās veiktas, pilna publikācijas kopija pielikumā)
2.Finanšu daļa
Nr.

Izdevumu

Finanšu atskaite
Pašvaldības
Izlietotais
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Attaisnojošie dokumenti

pozīcija
1
3.
4.

finansējums pēc
budžeta
EUR

finansējums
EUR

KOPĀ
< Paskaidrojums pie finanšu atskaites, ja nepieciešams >
Z.V.

______________________
(vadītāja paraksts)
2015. gada ___.______________

______________________
(paraksta atšifrējums)

Pielikumā:
1. Finanšu dokumentu kopijas – < ? > lpp;
2. Publikāciju kopijas – < ? > lpp.
3. Dalībnieku saraksti – < ? > lpp.
4. Foto materiāli – < ? > lpp.
5. §
Lēmums Nr.80
Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā
„Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centrs”
____________________________________________________
E.Meņķis, R.Rubina
Pamatojoties uz 2015.gada 26.februāra domes sēdes lēmumu Nr.68 un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.marta
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – 1 balss (I.Blumberga), ATTURAS – 1 balss
(U.Auzāns), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra nolikumā šādus
grozījumus:
1. Izteikt jaunā redakcijā 3.2. punktu:
„3.2. CENTRĀ uzņem pirmsskolas vecuma bērnus no 2 līdz 4 gadu vecumam, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi, sākumskolas izglītības iestādes bērnus no 5 līdz 8 gadu vecumam ārpus mācību stundām,
kā arī izglītības iestādes bērnus no 9 līdz 15 gadu vecumam.”
2. Izteikt jaunā redakcijā 3.3. punktu:
„3.3. CENTRS atvērts no pirmdienas līdz piektdienai, CENTRA darba laiks tiek noteikts ar Ābeļu pagasta
pārvaldes vadītāja rīkojumu, bet nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.”
3. Izteikt jaunā redakcijā 4.1.1. punktu:
„4.1.1. laikā, kad CENTRĀ jau uzturas 10 bērni.”
4. Izteikt jaunā redakcijā 5.1. punktu:
„5.1. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.aprīli.”
6. §
Lēmums Nr.81
Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu biedrībai „Ūdenszīmes”
____________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 7.punktiem, 21. panta pirmās daļas 23.
un 27.punktiem, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas piešķir tiesības publiskai
personai deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
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efektīvāk, 40.panta otro daļu, kas nosaka publiskās personas tiesības noteikt deleģējumu ar līgumu, un
biedrības „Ūdenszīmes”, reģistrācijas Nr.50008116341, juridiskā adrese: „Mežmāras”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5229, 2015.gada 16.marta iesniegumu, un ņemot vērā 2015.gada 19.marta 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,
U.Auzāns, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāte Ieva
Jātniece nepiedalās lēmuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Ūdenszīmes”, reģistrācijas Nr.50008116341, juridiskā adrese:
„Mežmāras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, par biedrības pakalpojumu izmantošanu
pašvaldības autonomu funkciju - gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību, realizēšanā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
2. Noslēgt ar biedrību „Ūdenszīmes” deleģēšanas līgumu, paredzot finansējumu no pašvaldības budžeta
apstiprinātās tāmes ietvaros, un nosakot līguma darbības termiņu 1 (viens) gads līdz 2015.gada
31.martam.
3. Lēmuma izpildi organizē Lietvedības nodaļa.
7. §
Lēmums Nr.82
Par projektu iesniegumu izstrādi un iesniegšanu „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras
programmas” Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātā projektu konkursā
____________________________________________________
E.Meņķis, G.Dimitrijeva

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 5.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 19.marta
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt divu projektu:
1. „Pa Jēkabpils novada literātu - dižgaru bērnības takām”;
2. „Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā mantojuma saglabāšana un pieejamības uzlabošana Jēkabpils
novadā”;
iesniegumu iesniegšanu „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programmas”
Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā.
8. §
Lēmums Nr.83
Par ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/556 ietvaros Bērzgala
pamatskolai iegādāto pamatlīdzekļu nodošanu Zasas vidusskolai
____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola, L.Pētersone
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19. un 27.punktiem, un ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.Nodot
projekta
Nr.2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/556
„Izglītības
iestāžu
informatizācija” ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus no Bērzgala pamatskolas uz Zasas vidusskolu ar kopējo
sākotnējo uzskaites vērtību EUR 7019.12. Pamatlīdzekļu nolietojumu un atlikušo vērtību noteikt uz
nodošanas-pieņemšanas datumu.
Nr.
Pamatlīdzekļa
Pamatlīdzekļa Pamatlīdzekļa nosaukums
Sākotnējā
p.k.
kartiņas Nr.
inventāra Nr.
uzskaites vērtība
EUR
1.
0312
1238047
Dators HP ProBook 6560b
1108.37
2.
0313
1238048
Dators HP ProBook 6560b
1108.37
3.
0314
1238049
Interaktīvā tāfele SMART Board 680
1644.77
4.
0315
1238050
Projektors NEC M260XS
1371.36
5.
0316
1238051
Digitālā datu kamera SMART SDC 330 946.07
6.
0317
1238052
Multimediju sistēmas sensoru komplekts 840.18
2.Noteikt par projekta ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu nodošanu-pieņemšanu atbildīgās personas
Bērzgala pamatskolas direktori un Zasas vidusskolas direktori. Pieņemšanu-nodošanu veikt līdz 2015.gada
20.jūlijam.
3.Nosūtīt lēmumu Valsts izglītības attīstības aģentūrai.
4.Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
9. §
Lēmums Nr.84
Par finansējuma piešķiršanu leģionāru atceres pasākumam
____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi leģionāru atceres sarīkojuma darba grupas 20.02.2015.
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 300 apmērā atceres sarīkojuma organizēšanai Kūku
pagasta Sūnu pamatskolā, ko rīko Krustpils novada pašvaldība. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu leģionāru atceres sarīkojuma organizēšanai Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu
pamatskolā EUR 200 (divi simti euro 00 centi).
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un apmaksāt pēc Krustpils novada
pašvaldības piestādīta rēķina.
10. §
Lēmums Nr.85
Par finansējuma piešķiršanu latgaliešu pasaku grāmatas izdošanai
____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības „Latgaliešu valodas centrs” 11.03.2015.
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu latgaliešu pasaku grāmatas „Duraceņš īsmīdynoj kieneņa
meitu” izdošanai. Pieprasītais finansējums EUR 336 /EUR 1 x novada bērnu skaits vecuma grupā no 2 līdz
10 gadi/. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.marta
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumus,
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Nepiešķirt finansējumu biedrībai „Latgaliešu valodas centrs” latgaliešu pasaku grāmatas
„Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu” izdošanai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. §
Lēmums Nr.86
Par finansējuma piešķiršanu fotogrāmatas „Baznīcas” izdošanai
____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi E.L. 18.03.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt
finansējumu fotogrāmatas „Baznīcas” izdošanai. Pieprasītais finansējums atkarībā no grāmatas plānotās
tirāžas ir no EUR 115,20 līdz EUR 390. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5. punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Nepiešķirt finansējumu fotogrāmatas „Baznīcas” izdošanai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. §
Lēmums Nr.87
Par finansējuma piešķiršanu Sporta klubam „Slīterāni”
reģ.Nr.40008157418
____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, noteikumu „Pašvaldības atbalsts
sporta veicināšanai Jēkabpils novadā” (19.12.2013. lēmums Nr.435, protokols Nr.18) 13.2.punktu Pašvaldība finansiāli atbalsta Pretendentu (sporta organizāciju), piešķirot finansējumu līdz EUR 570 (pieci
simti septiņdesmit euro 00 centi) vienā kalendārajā gadā, ja pēdējā gada laikā Pretendents (viņu pārstāvošie
sportisti):
1. Latvijas mēroga sporta sacensībās ir ieguvis vietu pirmajā sešniekā;
2. starptautiska mēroga sporta sacensībās ir ieguvis vietu pirmajā sešniekā;
3. iesaistās sporta pasākumu organizēšanā Jēkabpils novadā.
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 570 (pieci simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā Sporta kluba
„Slīterāni”, reģ.Nr.40008157418, finansiālam atbalstam.
2. Finansējumu piešķirt no 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem sporta biedrībām un
nodibinājumiem.
3. Noslēgt finansējuma līgumu ar pašvaldību.
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13. §
Lēmums Nr.88
Par Ābeļu pamatskolas skolēnu pārvadājumiem
____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Ābeļu pamatskolas direktora vietas izpildītājas Guntas
Bičoles 13.03.2015. iesniegumu Nr.1-10/8 par autobusu biļešu apmaksu Ābeļu pamatskolas skolēniem,
kuri dzīvo Jēkabpils pilsētas teritorijā. Transporta izdevumi rodas, lai nokļūtu no autobusa pieturas līdz
dzīvesvietai Jēkabpils pilsētas Lauku celtnieka rajonā, Pils rajonā, Zīlānu ielā un Zīlānos. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un novada pašvaldības „Kārtību, kādā
Jēkabpils novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
iestādēs izglītojamiem”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atlīdzināt braukšanas maksu 50 % apmērā Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā, kas pārvadā
pasažierus pilsētas nozīmes maršrutos nokļūšanai no mājām uz skolu un no skolas uz mājām, Ābeļu
pamatskolas skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā, saskaņā ar Ābeļu pamatskolas
ikmēneša iesniegtiem sarakstiem.
2. Braukšanas izdevumu atlīdzību veikt atbilstoši „Kārtības, kādā Jēkabpils novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 2.punkta
noteikumiem.
3. Finansējumu braukšanas izdevumu atlīdzībai piešķirt no Ābeļu pamatskolas budžeta.
14. §
Lēmums Nr.89
Par atļaujas izsniegšanu S.C. zvejai Daugavā ar murdu
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Ņemot vērā iepriekš minēto 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, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut S.C. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Ābeļu 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 S.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
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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.
15. §
Lēmums Nr.90
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (P.S.)
____________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola, J.Subatiņš
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvā procesa likumu un ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Zemes nomas līgumā, kas tika noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un P.S.,
par daļas no zemesgabala „Ozolaine” 10,41 ha platībā nomu.
2. Noteikt nomas maksu par daļas no zemesgabala „Ozolaine” 10,41 ha platībā nomu gadā 3 % (trīs
procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā, bez PVN,
vienai personai par visu iznomāto zemesgabalu platību.
3. Noteikt Zemes nomas līguma termiņu (nomas tiesību periods) līdz 2019.gada 31.decembrim.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. §
Lēmums Nr.91
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (SIA „Zariņi G”)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
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”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs,) Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt SIA „Zariņi G” zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim uz zemes
nogabalu ar aptuveno platību 11.53 ha, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā
„Skaras”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.
2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 12.5% apmērā, bez PVN, no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas
līguma.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr. 91 (protokols Nr.4)
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Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
Zemes vienība „Skaras”,
Kopplatība 11.53 ha, iznomātā platība 11.53ha

Sagatavoja: I.Feldmane
17. §
Lēmums Nr.92
Par zemes nomu Dunavas pagastā (ZS „Lejas Jērāni”)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 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”, ņemot
vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, U.Auzāns,
I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāts M.Balodis
nepiedalās jautājuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Dunavas pagasta M.Baloža zemnieku saimniecība „LEJAS JĒRĀNI” 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 2024.gada 31.decembrim zemes vienības Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā:
1.1. ar aptuveno platību 3.3 ha;
1.2. ar aptuveno platību 4.7 ha;
1.3. ar aptuveno platību 1.2 ha;
1.4. ar aptuveno platību 1.7 ha;
1.5. ar aptuveno platību 1.6 ha;
2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā, bez PVN, vienai personai par visu iznomāto
zemesgabalu platību.
3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6
„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.92 (protokols Nr.4)
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Izkopējums no Jēkabpils novada Dunavas pagasta kadastra kartes
Zemes vienība,
Kopplatība 3.3 ha, iznomātā platība 3.3ha

Zemes vienība,
Kopplatība 4.7 ha, iznomātā platība 4.7ha
Zemes vienība,
Kopplatība 1.6 ha, iznomātā platība 1.6ha

Zemes vienība,
Kopplatība 1.2 ha, iznomātā platība 1.2ha

Zemes vienība
Kopplatība 1.7 ha, iznomātā platība 1.7ha

Sagatavoja: I.Feldmane
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18. §
Lēmums Nr.93
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (ZS „Pipariņi”)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
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”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs,) Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ābeļu pagasta A.Auziņa zemnieku saimniecības „Pipariņi” 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 14.15 ha, Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā 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 gadā, bez PVN, vienai personai par visu iznomāto
zemesgabalu platību.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas
līguma.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.93 (protokols Nr.4)
Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
Zemes vienība
Kopplatība 14.15 ha, iznomātā platība 14.15ha

Sagatavoja: I.Feldmane
19. §
Lēmums Nr.94
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (M.D.)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Pamatojoties un 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”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes
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Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs) Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt M.D. 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 3.29 ha.
2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā, bez PVN, vienai personai par visu iznomāto
zemesgabalu platību.
3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas
līguma.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.94 (protokols Nr.4)
Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes
Zemes vienība,
Kopplatība 3.29 ha, iznomātā platība 3.29ha

Sagatavoja: I.Feldmane
20. §
Lēmums Nr.95
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leimaņu pagastā (ZS „Vārpiņas”)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
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”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs), deputāts A.Vanags
nepiedalās jautājuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecības „Vārpiņas” zemes nomas tiesības
līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
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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 12.96 ha, Jēkabpils
novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Leimaņu 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 gadā, bez PVN, vienai personai par visu iznomāto
zemesgabalu platību.
3. Uzdot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas
līguma.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.95 (protokols Nr.4)
Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes
Zemes vienība,
Kopplatība 12.96 ha, iznomātā platība 12.96ha

Sagatavoja: I.Feldmane
21. §
Lēmums Nr.96
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā (V.P.)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
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”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs) Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt V.P. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu ar
aptuveno platību 4.0 ha, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, 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 gadā, bez PVN, vienai personai par visu iznomāto
zemesgabalu platību.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas
līguma.
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PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.96 (protokols Nr.4)
Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
Zemes vienība „Ābeļi”,
Kopplatība 22.12 ha, iznomātā platība 4.0ha

Sagatavoja: I.Feldmane
22. §
Lēmums Nr.97
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā (SIA „Adonīds”)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
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”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece,
G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs) Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt SIA „ADONĪDS”, 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 6.4 ha, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā
īpašumā Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.
2. Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3,1 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā, bez PVN, vienai personai par visu iznomāto
zemesgabalu platību.
3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas
līguma.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.97 (protokols Nr.4)
Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes
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Zemes vienība,
Kopplatība 6.4 ha, iznomātā platība 6.4ha

Sagatavoja: I.Feldmane
23. §
Lēmums Nr.98
Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novada (biedrība „Ūsiņš”)
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18.marta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes nomu”, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns,
I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (I.Blumberga),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai „Ūsiņš” nekustamajā īpašumā „Ābeļu 9.gadīgā skola” zemes nogabalu 3.0ha platībā.
2. Noteikt zemesgabalu nomas maksu 3 % (trīs procenti) apmērā gadā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā, bez PVN, par visu biedrības iznomāto zemesgabalu
platību.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumus.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
sēdes lēmumu Nr.98 (protokols Nr.4)
Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
Zemes vienība,
Kopplatība 10.4 ha, iznomātā platība 3.0ha

Sagatavoja: I.Feldmane
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24. §
Lēmums Nr.99
Par telpu nomu nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliņi”,
Kalna pagastā, Jēkabpils novadā
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā 2015.gada
19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns,
I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (I.Blumberga),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt A.J. pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 119.7m², nekustamajā
īpašumā „Kalna Krūkliņi” no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.decembrim, personīgām
vajadzībām.
2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 0.07EUR/m², kas kopā par iznomāto platību (119.7m²) sastāda
EUR 8,38 mēnesī, bez PVN.
3. Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Telpu nomas līgumu un pilnvarot Kalna pagasta
pārvaldi noslēgt Telpu nomas līgumu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
25. §
Lēmums Nr.100
Par nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai
____________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Ievērojot apstākli, ka atsavināšanai nododamais nekustamais īpašums nav nepieciešams Jēkabpils
novada pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un ceturto daļu, 5.panta pirmo
un piekto daļu, ņemot vērā 2015.gada 19.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Radžusalas”, Ābeļu
pagastā, Jēkabpils novadā, kas sastāv no zemes gabala 2.84 ha platībā.
2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma
„Radžusalas” novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai.
26. §
Lēmums Nr.101
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu
____________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Ņemot vērā Anda Timofejeva iesniegumu un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkt un ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis,
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U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Andim Timofejevam Jēkabpils novada domes deputāta pilnvaras pirms termiņa ar 2015.gada
1.aprīli.
2. Lēmumu nosūtīt Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai turpmākai rīcībai normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības lietvedības nodaļai.
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