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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Jēkabpilī 

 
2015.gada 30.aprīlī  Nr.6 
                                                                                            
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst. 11:00 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa 
Piedalās – Domes deputāti: E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 
M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis,  A.Ķiploks, A.Kokins, O.Spēka, A.Vanags, 
S.Vecumniece. 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki:  
pagastu pārvalžu vadītāji:   
Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane. 
Pieaicinātā persona Sarmīte Vanaga 

Darba kārtība: 
1.  108 Par novada domes deputāta pilnvaru apstiprināšanu 
2.  109 Par Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanu 
3.  110 Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Doktorāts, Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads) 
4.  111 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā  
5.  112 Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1.7 ha 

platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību apstiprināšanu 
6.  113 Par nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē  
7.  114 Par atļaujas izsniegšanu P.M. zvejai Vārzgūnes ezerā  
8.  115 Par īres tiesību piešķiršanu  
9.  116 Par īres tiesību piešķiršanu  
10.  117 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Dzilnas” Kalna pag. Jēkabpils nov.) 
11.  118 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Dūnaiņi” Dignājas pag. Jēkabpils nov.) 
12.  119 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Baloži”; Ābeļu pag. Jēkabpils nov.) 
13.  120 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Bulīši”, Kalna pagasts 

Jēkabpils novads 
14.  121 Par grozījumiem 26.03.2015. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.100 „Par nekustamā 

īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai 
15.  122 Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Radžusalas”, Ābeļu pagasts) 
16.  123 Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums” apstiprināšanu 
17.  124 Par Jēkabpils novada pagastu sakoptības skates 2015 organizēšanu 
18.  125 Par dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” projektā „PROTI un DARI!” 

19.  126 Par Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata par 2014.gadu 
apstiprināšanu 

20.  127 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Jēkabpils novadā 
21.  128 Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu 
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 
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22.  129 Par debitoru parādu norakstīšanu 
23.  130 Par atvaļinājuma piešķiršanu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam 
24.  131 Par Domes priekšsēdētāja komandējumu uz Azerbaidžānas Republikas Baku pilsētas 

Surahani rajona pašvaldību 
25.  132 Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes 

nomu” apstiprināšanu 
26.  133 Par  būvprojekta „Ambulance-aptieka, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, pārbūve” 

2.kārtas realizāciju 
27.  134 Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

amatā 
 
 

1. § 

Lēmums Nr.108 

Par novada domes deputāta pilnvaru apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, K.Ozola, S.Vanaga 
 

   Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 2015.gada 
16.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.10), Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likuma 43.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10., 27.punktu, 
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, O.Spēka, A.Vanags),  

PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Sandru Vecumnieci  Jēkabpils novada domes deputāta amatā. 
2. Ievēlēt deputāti Sandru Vecumnieci par Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas locekli. 
 

2. § 

Lēmums Nr.109 

Par Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā 2015.gada 
23.aprīļa Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumus, 
klātesošo izteikto viedokli, 
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags),  PRET – 4 balsis (E.Meņķis, M.Balodis, 

A.Lemaka, S.Vecumniece),  ATTURAS – 1 balss (O.Spēka),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Plānot Jēkabpils novada administrācijas izvietošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā – 

Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā adresē: „Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads.  

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā 2015.gada 
23.aprīļa Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumus, 
klātesošo izteikto viedokli, 
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Kokins, A.Vanags),  PRET – nav,  ATTURAS – 5 balsis (E.Meņķis, 

M.Balodis, A.Lemaka, S.Vecumniece, O.Spēka),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2015.gada 20.maijam sagatavot rīcības 

plānu Jēkabpils novada administrācijas pārvietošanai. 
 
 

3. § 

Lēmums Nr.110 

Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
(Doktorāts, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

___________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu, 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”, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu,  

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Doktorāts”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, dalīto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
1.1.  0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0.9ha (aramzeme-
0.9ha); 
1.2.  0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve – 0.5 ha (zem ēkām-0.5ha); 
1.3.  0907- kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve – 0.4ha 
(kapu teritorija-0.4ha);  
1.4.  0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
– 6.8 ha (tīrumi – 0.5ha; ganības- 2.6ha; meži-3.4ha; zem ūdeņiem- 0.2ha; pārējā zeme-0.1ha); 
1.5. 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
– 0.8ha (ceļi – 0.8ha); 
1.6. 1201 - Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve – 0.4ha (ganība-0.2ha; zem ēkām – 0.2ha) 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
         
 

4. § 

Lēmums Nr.111 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā  
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 
18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas 



 4  

lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, A.Lemaka, 

M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

nav,  ATTURAS – 1 balss (M.Pavārs),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt A.R. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu 
ar aptuveno platību 5.0ha, zemes gabalā „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 vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līguma. 

        
PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.111 (protokols Nr.6) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 
Zemes vienība, 

Kopplatība 58.9 ha, iznomātā platība 5.0ha 

 

 
 
 

5. § 

Lēmums Nr.112 

Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes  

1.7 ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. apakšpunktu, 
41.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 21.04.2011. sēdes Nr.6, 20.§ „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu” un 27.11.2014. lēmumu 
Nr.263 „Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 21.04.2011. sēdes Nr.6, 20.§ „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības neapbūvētas  zemes nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu”, Jēkabpils 
novada pašvaldības izsoles komisijas 15.04.2015. izsoles protokolu Nr.1, ņemot vērā Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu,  
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, M.Pavārs, M.Balodis, 

U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  

ATTURAS – 1 balss (I.Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1.7 ha 
platībā Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem A.L. 
2.Apstiprināt zemesgabala 1.7ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nomas maksu 3% no 
iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par 1 ha. 
3.Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei noslēgt Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 1.7ha platībā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nomas līgumu ar A.L. 
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai.         
 
 

6. § 

Lēmums Nr.113 

Par nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, Jēkabpils novada domes 2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.3, 
protokols Nr.2 „Par nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 
atsavināšanai, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

nav,  ATTURAS – 1 balss (O.Spēka),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1.Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam 
īpašumam „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 
2.Noteikt nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, sākumcenu (nosacīto cenu) 
EUR 2905,00 (divi tūkstoši deviņi simti pieci euro 00 centi).  
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, izsoles noteikumus 
(Pielikums). 
4.Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  
5.Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
      

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.113 (protokols Nr.6) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,  
IZSOLES NOTEIKUMI 

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

2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,  
sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes platību 1.16ha, tai skaitā 0.3ha- lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 0.16ha- meži, 0.66 a- zem ēkām, turpmāk tekstā - Objekts: 
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2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  
3. Pārdošanas metode: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli. 
4. Objekta izsoles sākumcena: EUR 2905,00 (divi tūkstoši deviņi simti pieci euro 00 centi). 
Maksāšanas līdzeklis: EUR (euro) 100% apmērā. 
5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 
Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiņā, t.i., līdz 
2015.gada 2.jūlijam, piesakās uz objekta izsoli, iemaksā dalības maksu EUR 70.00, ieskaitot Jēkabpils 
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116789, AS Swedbank, HABALV22, kontā Nr. LV51 
HABA 0551 0341 2525 1 un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas, t.i. EUR 290.50 (divi simti 
deviņdesmit euro 50 centi) ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116789, AS 
Swedbank HABALV22, kontā Nr.LV88 HABA 0551 0341 2516 7. 
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:   
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, līdz 2015.gada 2.jūlijam,  (piedāvājuma pēdējā saņemšanas diena) slēgtā 
aploksnē ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt 
pirms izsoles”. Izsole notiks 2015. gada, 3.jūlijā,  plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, 
pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 
7. Izsoles dalībniekam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 

7.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
7.2. pilnvarojums, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības; 
7.3. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu. 

8. Izsoles dalībniekam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
8.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
8.2. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu; 

9. Pieteikumā jānorāda: 
9.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 
9.2. adrese; 
9.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē; 
9.4. piedāvājuma iesniegšanas laiks; 
9.5. piedāvātā summa. 

Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 
10. Personām, kurām ir parādsaistības pret Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties izsolē. 
11. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles 
dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles protokola 
parakstīšanas dienas tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis 
visaugstāko cenu, nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles 
dalībniekiem netiek atmaksāta. 

11.1. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis nodrošinājumu un dalības maksu, 
bet atsauc savu dalību izsolē ātrāk kā trīs dienas pirms izsoles, nodrošinājuma summu 
atmaksā, pamatojoties uz dalībnieka motivētu iesniegumu. 
11.2. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis nodrošinājumu un dalības maksu, 
bet atsauc savu dalību trīs dienas pirms izsoles, nodrošinājuma summu neatmaksā.  

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

7. § 

Lēmums Nr.114 

Par atļaujas izsniegšanu P.M. zvejai Vārzgūnes ezerā 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 
28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.pantu, 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 – 9 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, M.Balodis, I.Jātniece, 

O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – 5 balsis (A.Bikaunieks, A.Ķiploks, 

G.Audzītis, U.Auzāns, A.Lemaka),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut P.M. zvejot Vārzgūnes ezerā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 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 9.96 (deviņi euro un 96 centi), ieskaitot to 
Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr. LV58 HABA 0551 
0350 9774 4. 
3.Noteikt, ka P.M. 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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8. § 

Lēmums Nr.115 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Informācija par personu (personas dari) nav publiski izpaužami. 

 

 
9. § 

Lēmums Nr.116 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Informācija par personu (personas dari) nav publiski izpaužami. 

 

 

10. § 

Lēmums Nr.117 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(„Dzilnas” Kalna pag., Jēkabpils nov.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu 
un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
55.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Kalna pagasts, zemes 

vienības sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL Dati”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Kalna pagasts, zemes gabalu 0.63 ha platībā (Nr.2 

zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Līči”.  
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Līči”, Kalna pagasts, zemes gabalam 0.63 ha platībā (Nr.2 zemes 

ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0600 – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.  

4. Zemes gabals 3.02 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), un zemes vienība – 23.4 ha platībā, 
zemes vienība – 3.4 ha platībā paliek īpašuma „Dzilnas” sastāvā. 

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Dzilnas”, Kalna pagasts, zemes gabalam 3.02 ha platībā (Nr.1 
zemes ierīcības projektā), un zemes vienībai – 23.4 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes 
vienībai – 3.4 ha platībā -  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  

6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
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11. § 

Lēmums Nr.118 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(„Dūnaiņi” Dignājas pag. Jēkabpils nov.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu 

un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
55.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dūnaiņi”, Dignājas pagasts, zemes 
vienības sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL Dati”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dūnaiņi”, Dignājas pagasts, zemes gabalu 5.0 ha platībā (Nr.2 
zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Meža Dūnaiņi”.  

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Meža Dūnaiņi”, Dignājas pagasts, zemes gabalam 5.0 ha platībā 
(Nr.2 zemes ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  

4. Zemes gabals 3.5 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), un zemes vienība – 5.9 ha platībā 
paliek īpašuma „Dūnaiņi” sastāvā. 

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Dūnaiņi”, Dignājas pagasts, zemes gabalam 3.5 ha platībā 
(Nr.1 zemes ierīcības projektā), un zemes vienībai – 5.9 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.       
 

 

12. § 

Lēmums Nr.119 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(„Baloži”; Ābeļu pag. Jēkabpils nov.) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu 

un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
55.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 

M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

nav,  ATTURAS – nav, I.Blumberga nepiedalās jautājuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Baloži”, Ābeļu pagasts, zemes vienības 
sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO Mērniecība”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Baloži”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 16.0 ha platībā (Nr.2 zemes 
ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Jaunbaloži”.  
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3. Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunbaloži”, Ābeļu pagasts, zemes gabalam 16.0 ha platībā (Nr.2 
zemes ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

4. Zemes gabals 3.4 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Baloži” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Baloži”, Ābeļu pagasts, zemes gabalam 3.4 ha platībā (Nr.1 

zemes ierīcības projektā), nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.         
 
 

 

13. § 

Lēmums Nr.120 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Bulīši”,  

Kalna pagasts Jēkabpils novads 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešo daļu, 2012.gada 
16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 34.2. punktu un 101.punktu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3. 
punktu un 98.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

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

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils 
novads, - 12.32 ha platībā. Detālplānojuma izstrādes teritorijā ietverot arī pašvaldībai piekrītošo 
zemes gabalu „Bites” – 0.21 ha platībā saskaņā ar pielikumu Nr.1. un pielikumu Nr.2. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu Nr.3. 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt teritoriālās plānošanas speciālisti Dzidru 

Nartišu. 
4. Lēmums stājas spēkā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar detālplānojuma izstrādātāju. 
5. Uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai plānot finansējumu detālplānojuma izstrādei, iekļaujot 

izmaksas budžeta grozījumos.  
 

PIELIKUMS Nr.1 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.120 (protokols Nr.6) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 
Zemes vienība kopplatība -12.32 ha , 
Zemes vienība kopplatība – 0.21 ha 
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PIELIKUMS Nr.2 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.120 (protokols Nr.6) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada teritorijas plānojuma Kalna pagasta Vidsalas ciema 

 
 
________         Detālplānojuma teritorija 
 

DzS1 Savrupmāju apbūves teritorija 
T Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorija 

D4 Mazdārziņu teritorija 
D1 Dabas teritorija 

 
PIELIKUMS Nr.3 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.120 (protokols Nr.6) 
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DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

Jēkabpils novada Kalna pagasta nekustamajam īpašumam „Bulīši”  

(zemesgabala platība 12.32 ha) 
 

1. Zemesgabala īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009116789) 
 

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:  
Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009116789) 

3. Detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz: 
3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu; 
3.2. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 
3.3. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”; 
3.4. citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
3.5. Jēkabpils novada domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Jēkabpils 

novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 
4. Detālplānojuma izstrādes mērķis. 

Izstrādāt detālplānojumu, paredzot zemesgabala sadali un nosakot apbūves priekšlikumus un 
apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, pamatot satiksmes 
infrastruktūras teritorijas, sarkano līniju noteikšana, vadoties pēc Jēkabpils novada domes 2013.gada 
22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, Latvijas 
Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem. 
 

5. Detālplānojuma izstrādes robežas. 
5.1. Zemesgabals „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, - 12.32 ha platībā; 
5.2. Zemes gabals „Bites”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, – 0.21 ha platībā; 
5.3. Plānotā (atļautā) teritorija – savrupmāju apbūves teritorija, dabas teritorija, mazdārziņu teritorija, 

tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorija. 
 

6. Prasības detālplānojuma izstrādei 
(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”): 

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma 
redakciju, no: 
6.1.1. Daugavpils reģionālā vides pārvalde; 
6.1.2. A/S „Sadales tīkls” 
6.1.3. SIA „Lattelekom”; 
6.1.4. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
6.1.5. Kalna pagasta pārvaldes komunālā saimniecība. 

6.2. Detālplānojuma sastāvs: 
6.2.1. paskaidrojuma raksts – ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma 

risinājuma aprakstu un pamatojumu un risinājumu saistību ar piegulošajām teritorijām; 
6.2.2. grafiskā daļa: 

• grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 
TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes; 

• teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns; 
• teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar 

topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, 
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plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu 
shēmu, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas; 

• citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 
un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, 
inženierapgādes tīklu shēmas, sadales plāns). 

6.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: 
• detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā 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”, kas stājušies spēkā 30.08.2013, īstenojami no 14.11.2013., 
atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas 
plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. 

• detālplānojuma realizācijas kārtība. 
6.3. Pārskats par detālplānojuma izstrādes procesu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
115.punktam. 

 

7. Detālplānojuma izskatīšana. 
7.1. Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to 

izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par detālplānojuma projekta turpmāko virzību. 
Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja ziņojuma par detālplānojuma projekta 
turpmāko virzību izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2014.gada 
14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 109.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu 
atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.  

7.2. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai izstrādes vadītājs sadarbībā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko 
apspriešanu un paziņo institūcijām par detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību 
sniegt par to atzinumu 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4. nodaļā noteiktajā kārtībā. 

7.3. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, 
vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*dgn., *.pdf vai *jpg formātā) un vienā eksemplārā 
papīra formātā. 

7.4. Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros. 
7.5. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti 

publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. 
7.6. Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju 

apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, skaņojumus un, ja 
nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu. 
 

8. Detālplānojuma apstiprināšana 
8.1. Izstrādāto detālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par detālplānojuma izstrādi, 

detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam. 
8.2. Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi tieši saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kuri nav 

ietverti detālplānojuma teritorijā, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem šo nekustamo 
īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstiska piekrišana, izņemot gadījumu, ja normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšana.  

8.3. Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē. Dome pieņem 
lēmumu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.punktam un Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 29.pantam. 
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8.4. Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 
apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī 
pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai 
pieejamos veidos.  

 

9. Citas prasības. 
9.1. Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”.  

9.2. Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības. 

9.3. Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. 
9.4. Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 
elektroniskā formātā (3 CD). 

 
 

14. § 

Lēmums Nr.121 

Par grozījumiem 26.03.2015. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.100 „Par nekustamā īpašuma 

„Radžusalas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai 
_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

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 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izteikt 26.03.2015. Jēkabpils novada domes lēmumu Nr.100 „Par nekustamā īpašuma 
„Radžusalas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai” šādā redakcijā: 
 
1.Lēmumu par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu 
pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai pieņemt pēc pašvaldības ceļa nodalīšanas no 
minētā nekustamā īpašuma un atsavināmā zemes gabala platības precizēšanas. 
2.Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības pašvaldības ceļa 
nodalīšanai no nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.          
 
 

15. § 

Lēmums Nr.122 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  
(„Radžusalas”, Ābeļu pagasts)  

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 

8.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 
66., 67.pantu, Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes sēdē (lēmums Nr.288) apstiprināto 
teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.9 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 
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2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, ņemot vērā 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Jēkabpils novada pašvaldības īpašuma „Radžusalas”, 
Jēkabpils novada Ābeļu pagastā, sadalīšanai, atdalot no zemes gabala pašvaldības ceļu. 
2.  Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1, Nr.2). 
3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Jēkabpils novada 
pašvaldībā. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.        
 

PIELIKUMS Nr.1 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.122 (protokols Nr.6) 

 
Nosacījumi 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Radžusalas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads, sadalīšanai 
 
1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projektu) izstrādā persona, kas ir sertificēta zemes 
ierīcības darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 
 Izdalīt no zemes gabala pašvaldības ceļu. 
3. Projekta sastāvs atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” III daļai 
4. Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp 

datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:5000 uz zemes 
robežu plāna pamatnes 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 
5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši Jēkabpils 

novada teritorijas plānojumam. 
5.2. Zemes gabala sadale atbilstoši Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam - 

 jaunveidojamo zemes vienību minimālo un maksimālo platību ierobežojumi neattiecas 
uz tādu zemes vienību veidošanu, kas paredzētas vienīgi satiksmes un inženiertehniskās 
infrastruktūras objektiem. 

5.3. Apgrūtinājumi atbilstoši Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.- 2025.gadam, 
Aizsargjoslu likumam. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 
6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā: 
6.1. Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem 
6.2. Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana) 
6.3. Valsts  zemes dienests 
6.4. Projekta grafisko daļu nosūtīt pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA „MDC” uz e-

pasta adresi: infodati@mdc.lv 
7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  
 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 
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Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo 
trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 
ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 
 

PIELIKUMS Nr.2 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.122 (protokols Nr.6) 

 
Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība; Kopplatība -2.84 ha Radžusalas, Ābeļu pagasts 
 

 
 
 

16. § 

Lēmums Nr.123 

Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola, L.Pētersone 
 

 
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 ceturto daļu, 11.panta pirmo daļu un ņemot vērā 2015.gada  23.aprīļa Jēkabpils novada 
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumus un domes 
sēdē izteikto priekšlikumu par nolikuma atkārtotu izskatīšanu komitejās, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atlikt Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma  jaunās redakcijas 
apstiprināšanu, izskatot atkārtoti komiteju sēdēs maijā. 
 

 

17. § 

Lēmums Nr.124 

Par Jēkabpils novada pagastu sakoptības skates 2015 organizēšanu 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, I.Jātniece 
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Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un 

iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, 
tūrisma, sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2015.gada 23.aprīļa 
sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot Jēkabpils novadā pagastu sakoptības skati 2015 periodā no 2015.gada 15.jūnija līdz 

2015.gada 17.jūlijam. 
2. Skati rīkot 2 (divās) kārtās. 
2.1. Pirmā kārta „Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saimniecību, iestāžu, uzņēmumu noteikšana 
pagastā”, ko vērtē pagasta pārvaldnieka izveidota komisija tā vadībā un izvirza novada skatei 
pretendentus un izveido maršrutu, kurš atbilst skates nolikuma kritērijiem. 
2.2. Skates pirmās kārtas norisi noteikt laikā no 2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada 30.jūnijam. 
2.3. Skates otrā kārta notiek no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 17.jūlijam saskaņā ar 
izpilddirektora sastādītu grafiku un kārtību. 
3. Izveidot komisiju sekojošā sastāvā: 

1 Ina Sēle Lauku attīstības konsultante 
2 Sandra Vecumniece Domes deputāte 
3 Gunta Dimitrijeva Projektu speciāliste 
4 Anita Putka Latvijas Agronomu biedrības Jēkabpils nodaļas vadītāja 
5 Māris Balodis Domes deputāts 
6 Jānis Subatiņš Izpilddirektors 
7 Dzintra Alužāne Biedrības „Sēļu pūrs” pārstāve 

4. Komisija priekšsēdētāju ievēl no sava vidus un vienojas par komisijas sastāvu, kas piedalās 
vērtēšanā. 

5. Skates komisijas darbā piedalās pagastu pārvalžu vadītāji un informācijas un sabiedrisko attiecību 
speciālists 

6. Vērtēt  novada teritoriju sekojošās nominācijās: 
6.1. sakoptākais ciemats – pagasta centrs - 3 nominācijas; 
6.2. sakoptākais ciemats, kas nav pagasta centrs - 2 nominācijas; 
6.3. sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā –  līdz 7 nominācijas; 
6.4. sakoptākās viensētas novadā – līdz 7 nominācijas; 
6.5. uzņēmējdarbības labākie piemēri – līdz 7 nominācijas, t.sk. lauku un saimniecību ražošanas 
kultūras labākie piemēri; 
6.6. sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums – pēc komisijas ieskatiem; 
6.7. labākie tūrisma vai vides apskates objekti – pēc komisijas ieskatiem; 
6.8. biedrības „Sēļu pūrs”  balva „Sēliskākā sēta” vai veikums Sēlijas novada popularizēšanā; 
6.9. Kapsētu sakoptība pagastā – 1-2 nominācijas. 
7. Vērtēšanas kritēriji: 
7.1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais – progress katrā nominācijā; 
7.2. paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju, ieguldīto līdzekļu 
un darba kvalitātē un ilgtspējību; 
7.3. estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums; 
7.4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījums; 
7.5. inovācijas un investīcijas  (pašu piesaistītie papildus finanšu līdzekļi). 
8. Komisijas lēmums tiek protokolēts, kura izpildi nodrošina novada pašvaldības izpilddirektors. 
9. Komisija veicina un atbalsta pretendentu piedalīšanos reģiona un valsts mēroga konkursos. 



 18  

10. Skates uzvarētāju apbalvošana notiek jūlijā Novada svētku ietvaros Rubenes pagastā. 
11. Novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt novada labāko piemēru popularizēšanu un 

pagastu pārvalžu vadītāju un darbinieku iepazīstināšanu ar citu novadu sasniegumiem sakoptības 
jomā. 

 

 

18. § 

Lēmums Nr.125 

Par dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projektā „PROTI un DARI!” 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu un saskaņā ar 28.04.2015. Ministru 
kabineta sēdē izskatīto noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu „Aktīvās darba tirgus 
politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un „Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros īstenošanas noteikumi”, 
ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 
23.aprīļa sēdes ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piedalīties projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā, nodrošinot: 

1.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:  
1.1.1. Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas 
pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 
1.1.2. Projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā; 
1.1.3. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu profilēšanas 
nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu projekta 
īstenošanai. 
1.2. par projekta budžeta līdzekļiem:  
1.2.1. Sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., šīs vēstules tabulā norādītā mērķa 
grupas jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu 
garumā atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām; 
1.2.2. Projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas jauniešu 
mentoru) piesaisti; 
1.2.3. Projekta īstenošanā iesaistīt vairākus stratēģiskos partnerus. 

 
2. Apstiprināt esošās situācijas aprakstu mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā (informācija 
pielikumā). 
3. Uzsākt projekta īstenošanu un sadarbības līguma ar aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas 
procesu no 2015.gada 1. jūnija. 
4. Par projektu kontaktpersonu nozīmēt projektu speciālisti Guntu Dimitrijevu 
(gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv, 26625480).  
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PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.125 (protokols Nr.6) 
 

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā 
Informācija par pašvaldību 

Pašvaldības 
nosaukums: 

Jēkabpils novada pašvaldība  

Kontaktpersona, kura 
būs atbildīga par 
projekta īstenošanu no 
pašvaldības puses 
(Vārds, uzvārds,  
amats) 

Gunta Dimitrijeva, projektu speciāliste 

Kontaktinformācija   
(Adrese) 

Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202 

Kontaktinformācija    
(Tālrunis) 

26625480 

Kontaktinformācija  
(E-pasta adrese) 

gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv 

Kad pašvaldība plāno 
iesaistīties projekta 
īstenošanā? 
(Atzīmējiet tikai 
vienu atbildi!) 

2015.gada 2.ceturksnī  
2015.gada 3.ceturksnī X 
2015.gada 4.ceturksnī  
2016.gadā                     

Informācija par mērķa grupas jauniešiem 
Mērķa grupas 
jauniešu kopējais 
skaits (atbilstoši 
valstī pieejamiem 
statistikas datiem, 
pašvaldību sociālo 
dienestu, stratēģisko 
partneru 
informācijai): 

Pēc statistikas datiem jauniešu kopējais skaits vecumā no 15 – 29 
(ieskaitot) uz 2015.gada 15.aprīli: 
Jēkabpils novads kopā – 1169, tai skaitā 
Ābeļu pagasts – 196 
Dignājas pagasts – 150 
Dunavas pagasts – 141 
Kalna pagasts – 140 
Leimaņu pagasts – 120 
Rubenes pagasts – 214 
Zasas pagasts – 208 

Mērķa grupas 
raksturojums: 
 

Projekta mērķa grupa ir jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu  
un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vecumā no 
15 līdz 29 gadiem.  

Mērķa grupas 
jauniešiem pieejamo 
atbalsta pasākumu īss 
apraksts (piemēram, 
kādas aktivitātes jau 
šobrīd īsteno 
pašvaldība?) 
 

Jēkabpils novada pašvaldība ir lauku teritorija ar zemu iedzīvotāju blīvumu. 
Vietēja līmeņa aktivitātes tiek organizētas katrā pagastā. Jauniešiem 
pieejamie atbalsta pasākumi: 
1. Pašvaldības sporta pasākumi, kurus organizē un īsteno sporta darba 

organizators (sporta svētki, pēcpusdienas, turnīri u.c.). 
2. Kultūras aktivitātes un pasākumi. 
3. Ar sociālā dienesta palīdzību tiek piedāvāta un nodrošināta humānā 

palīdzība (apģērbs, sadzīves preces, mēbeles). 
4. Individuālas konsultācijas par iespējām izglītoties vai reģistrēties NVA 

kā darba meklētājiem. 
5. Iespēja darboties interešu grupās un biedrībās.  

Informācija par cilvēkresursiem 
Pašvaldībā esošo   
cilvēkresursu 

Jēkabpils novada pašvaldībai ir pietiekoša kapacitāte un cilvēkresursi, 
lai īstenotu projektu. Ir pieejams projekta vadītājs, grāmatvedis, ir laba 
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apraksts, kas varētu 
tikt iesaistīti projekta 
īstenošanā (projekta 
vadītājs, grāmatvede, 
sociālais darbinieks, 
jaunatnes lietu 
speciālists vai cits): 

sadarbība ar sociālā dienesta vadītāju. Plānots, ka projekta vadītājs ir arī 
programmas vadītājs.  
Plānots, ka sociālais dienests apzinās mērķa grupas jauniešus teritorijā, 
informēs projekta un programmas vadītāju par iespēju iesaistīt konkrēto 
personu projektā, kā arī sadarbosies ar mentoriem. 

Nepieciešamo 
cilvēkresursu 
apraksts, kas varētu 
tikt iesaistīti projekta 
īstenošanā 
(programmas 
vadītājs, mentors un 
citi, ja nepieciešams): 

Pašvaldībā ir pieejams programmas vadītājs ar augstāko pedagoģisko 
izglītību un darba pieredzi profesionālajā izglītībā, kompetents 
programmu izstrādē.  Programmas vadītājs piedalīsies JSPA rīkotajās 
mācībās. Katram jaunietim tiks izstrādāta individuāla pasākumu 
programma, kas balstīsies uz četrām obligātajām komponentēm – 
personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, darba tikums, mūžizglītības 
kompetences.  
Īstenojot projektu nepieciešams piesaistīt mentorus, kuri var individuāli 
strādāt ar katru jaunieti. Mentori tiks meklēti un nodrošināti atbilstoši 
katra jaunieša vajadzībām, lai sasniegtu projekta mērķi. Mentori 
apmeklēs JSPA organizētās mācības. 
Informācija par stratēģiskajiem partneriem 

Kādus  stratēģiskos 
partnerus pašvaldība 
plāno piesaistīt 
projektā plānoto 
darbību īstenošanai? 
 

Pašvaldība plāno iesaistīt vairākus stratēģiskos partnerus:  
1. Biedrība „Ūdenszīmes”; 
2.Amatniecības centrs „Rūme”; 
3.Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2.novads; 
4. Zasas vidusskola;  
5. Ābeļu pamatskola. 

Kāda ir šo stratēģisko 
partneru loma darbā 
ar mērķa grupas 
jauniešiem 
pašvaldībā? 

Stratēģiskie partneri ir izvēlēti no vairākām jomām ar mērķi piedāvāt mērķa 
grupas jauniešiem iespējami plašāka spektra aktivitātes. Sastādot 
individuālo plānu katram mērķa grupas jaunietim, notiks sadarbība ar 
stratēģiskajiem partneriem konkrētu aktivitāšu plānošanā. Paredzēts, ka 
stratēģiskie partneri ciešā sadarbībā ar jaunieša moderatoru iesaistīs mērķa 
grupas jauniešus savos pasākumos, ļaus izmantot savu infrastruktūru.   
Katram stratēģiskajam partnerim ir sava darbības specifika: 
Biedrība „Ūdenszīmes” – sabiedrībā iekļaujoši pasākumi, dabas 
izzināšana, brīvprātīga darba iespējas, sociālie pakalpojumi – frizieris, 
veļas mazgāšana, pirts, datoru pieejamība, apģērbs. Īsteno projektus, 
kuros jaunieši ir viena no mērķa grupām.  
Amatniecības centrs „Rūme” piedāvās praktiskas nodarbības, lai jaunieši 
iegūtu priekšstatu par kokapstrādi, podniecību, šūšanu, aušanu.  
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs nodrošina jaunatnes izglītošanu valsts 
aizsardzības jomā un veicina jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, 
kas ir svarīgi ikvienam iedzīvotājam.  
Zasas vidusskola un Ābeļu pamatskola ir Jēkabpils novada izglītības 
iestādes ar labu sporta infrastruktūru un tradīcijām organizēt pasākumus.  
Stratēģisko partneru izvēle ir notikusi, ievērojot pašvaldības ģeogrāfisko 
situāciju. 

 
 

19. § 

Lēmums Nr.126 

Par Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata  

par 2014.gadu apstiprināšanu  
____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš 



 21  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
„Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Finanšu komitejas 
2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata  par 2014.gadu 

bilances kopsummu EUR 15 440 410 ar skaidrojumiem - Pielikums nr.1. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada konsolidētā finanšu pārskata par 2014.gadu budžeta izpildes 

rezultātu EUR -269 914 - Pielikums nr.2. 
3. Apstiprināt Jēkabpils novada konsolidētā finanšu pārskata par 2014.gadu vadības ziņojumu 

- Pielikums nr.3. 
     

20. § 

Lēmums Nr.127 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Jēkabpils novadā 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, L.Pētersone, J.Subatiņš 
 

Ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes 
ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu; 21. panta pirmās daļas 
14.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kā arī 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķina kopsavilkumu (Pielikums), kas izstrādāts pamatojoties 
uz „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodiku”, ko apstiprinājusi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 12.05.2010. lēmumu Nr.1/8 deputāti balso par diviem 
priekšlikumiem – apstiprināt tarifus sagatavotajā redakcijā, vai atlikt lēmuma pieņemšanu. 

 
1.priekšlikums 
1. Apstiprināt sekojošus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Jēkabpils novada pašvaldībā (bez 

PVN): 

Nr. 

p.k. 

Pagasts, kurā atrodas 

ūdenssaimniecības objekti 

Aukstā ūdens 

pakalpojumu tarifs 

EUR 

Kanalizācijas 

pakalpojumu tarifs 

EUR 

1. Ābeļu pagasts 0.67 1.10 

2. Dignājas pagasts 0.67 0.71 

3. Dunavas pagasts 0.67 0.71 

4. Kalna pagasts 0.67 0.71 

5. Leimaņu pagasts 0.67 0.71 

6. Rubenes pagasts 0.67 0.71 

7. Zasas pagasts 0.67 0.71 

 

2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā 
kārtībā un apmērā. 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembris. 

 
atklāti balsojot: PAR – 3 balsis (I.Blumberga, U.Auzāns, I.Jātniece),  PRET – 10 balsis (E.Meņķis, 

A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, 

A.Vanags, S.Vecumniece), ATTURAS – 1 balss (A.Bikaunieks),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  
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Priekšlikums nav atbalstīts. 
        
2.priekšlikums 
Atlikt lēmuma pieņemšanu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 10 (E.Meņķis, A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, M.Balodis, 

G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece), PRET – 3 balsis (I.Blumberga, U.Auzāns, 

I.Jātniece),  ATTURAS – 1 balss (A.Bikaunieks),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atlikt lēmuma pieņemšanu, atkārtoti izskatot maija komiteju sēdēs uzrādot faktiskās izmaksas, 
izņemot amortizāciju. 
 

 

21. § 

Lēmums Nr.128 

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

institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 

amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 
__________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone 
 

Pamatojoties uz Zasas vidusskolas direktores Olitas Spēkas 2015.gada 27.marta iesniegumu 
Nr.1-12/1, kurā viņa lūdz izskatīt jautājumu par Zasas vidusskolas autobusa vadītāja slodzes 
palielināšanu no nepilnas slodzes darba laika (0.75) līdz pilnai slodzei, Jēkabpils novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, sekretāra-arhivāra un sporta pasākumu 
organizatora amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas 2015.gada 1.aprīļa protokola Nr.2 2.daļu, 
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 4.daļas, 11.panta 1.daļas,1., 2. un 3.pielikuma, 
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, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu komitejas 2015.gada 23.aprīļa 
sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

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

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

 
1) Noteikt Zasas vidusskolas autobusa vadītājam pilnas slodzes darba laiku: 

 
Nr. 
p.k. 

 
Mēnešalgu 

grupa 

 
Amata nosaukums 

 
Slodze 

Mēnešalgas 
maksimālais apmērs 
EUR par pilnu slodzi 

1. 7 Autobusa vadītājs 
profesijas kods 8331 01 

1 462 

 
2) Likvidēt sekojošu amata vienību Dignājas pagasta pārvaldē: 
 
Nr. 
p.k. 

 
Mēnešalgu 

grupa 

 
Amata nosaukums 

 
Slodze 

Mēnešalgas 
maksimālais apmērs 
EUR par pilnu slodzi 
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1. 9 Kultūras pasākumu organizators 
profesijas kods 3435 20 

1 451 

 
3) Noteikt Sporta pasākumu organizatora amatam mēnešalgas maksimālo apmēru EUR 670 ar 

pienākumu papildus veikt kultūras darba organizatora pienākumus Dignājas pagasta pārvaldē: 
 
Nr. 
p.k. 

 
Mēnešalgu 

grupa 

 
Amata nosaukums 

 
Slodze 

Mēnešalgas maksimālais 
apmērs 

EUR par pilnu slodzi 
1. 6 Sporta pasākumu organizators 

profesijas kods 3423 03 
1 670 

 
2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram un Zasas vidusskolas direktorei ar 

05.05.2015. izdarīt izmaiņas  darba līgumos  un amata aprakstos.  
 

 

22. § 

Lēmums Nr.129 

Par debitoru parādu norakstīšanu  
____________________________________________________ 

E.Meņķis, L.Pētersone, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils novada 
pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites kārtības 3.18.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 
2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (E.Meņķis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru 

prasības pret A.S. par kopējo summu EUR 235.40 (divi simti trīsdesmit pieci euro 40 centi), 
samazinot izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 150.16, bet 
EUR 85.24 uzskaitot pārējos izdevumos. 

2. Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summa EUR 9.83, uzskaitot to pārējos 
izdevumos. 

 

 

23. § 

Lēmums Nr.130 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam 
____________________________________________________ 

A.Vanags, I.Kalniņa 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 20.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Jēkabpils novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, Edvīna Meņķa iesniegumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 

M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

nav,  ATTURAS – nav,  Edvīns Meņķis nepiedalās jautājuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
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1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim laikā 
no 2015.gada 25.maija līdz 2015.gada 29.maijam (ieskaitot). 

2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja vietniekam Aivaram 
Vanagam noteikt priekšsēdētāja amatalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. 

3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 
 
 

24. § 

Lēmums Nr.131 

Par Domes priekšsēdētāja dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz Azerbaidžānas Republikas 

Baku pilsētas Surahani rajona pašvaldību  
____________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola 
 

Jēkabpils novada pašvaldība 27.03.2015. saņēmusi Zemgales plānošanas reģiona vēstuli ar 
uzaicinājumu Domes priekšsēdētājam, kā plānošanas reģiona attīstības padomes dalībniekam, 
piedalīties pieredzes apmaiņas vizītē Baku (Azerbaidžāna) no 2015.gada 24.maija līdz 2015.gada 
28.maijam.  
 Vizītes mērķis ir sadarbības kontaktu apzināšana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, kā 
arī iepazīties ar reģiona uzņēmēju saražotās produkcijas eksporta tirgus paplašināšanas iespējām. Tiks 
izvērtētas sadarbības iespējas amatniecības un tūrisma jomā. Vizītes laikā paredzēts apmeklēt arī 
vietējos rūpniecības un lauksaimniecisko produktu pārstrādes uzņēmumus.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 

M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

nav,  ATTURAS – nav,  Edvīns Meņķis nepiedalās jautājuma izskatīšanā, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
  1. Deleģēt novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim piedalīties pieredzes apmaiņas 
vizītē Baku (Azerbaidžāna) no 2015.gada 24.maija līdz 2015.gada 28.maijam. 
 2. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 
       
 

25. § 

Lēmums Nr.132 

Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” 

apstiprināšanu  
____________________________________________________ 

E.Meņķis, 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, kā arī ievērojot Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas izteiktos iebildumus 31.03.2015. atzinumā Nr.18-6/2714, ņemot vērā 
Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Bikaunieks, E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Pavārs, A.Lemaka, 

M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 

nav,  ATTURAS – 1 balss (I.Blumberga),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Atcelt Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 
„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2014 „Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” (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 internetā. 

5. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 
          
 

PIELIKUMSNr.1  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.132 (protokols Nr.6) 

 
Saistošie noteikumi Nr.7/2015 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” 
 

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

2.  Noteikumi neattiecas uz neizpirkto lauku apvidus zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. 
3.  Zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir zemes vienība ar noteiktu kadastra apzīmējumu vai tās 

daļa, par kuru tiek slēgts nomas līgums. 
4.  Zemesgabals tiek uzskatīts par neapbūvētu šo noteikumu izpratnē arī tad, ja uz tā atrodas 

pagaidu būves un īslaicīgas lietošanas būves. 
5.  Zemes nomas līgumus slēdz par visiem zemesgabaliem, kas ir Jēkabpils novada pašvaldības 

īpašumā, valdījumā un kuri ir piekrīt vai pieder Jēkabpils novada pašvaldībai. 
6.  Neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas 

maksa tiek noteikta šādā apmērā: 
 6.1. 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; 

 6.2. Zemesgabaliem lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām 
atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam – 3% 
apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 (desmit euro) bez PVN gadā vienai 
personai par visu iznomāto zemesgabalu platību; 

 6.3. 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; 

 6.4. 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; 
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 6.5. 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; 

 6.6. 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. 

7.  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. 

8.  Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā. 

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

 
 

PIELIKUMS Nr.2 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. 

sēdes lēmumu Nr.132 (protokols Nr.6) 

Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7/2015 

„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 nomas maksas apmēru, kas atbilstu zemes nomas 
tirgus situācijai, ņemot vērā plānoto zemes izmantošanas (lietošanas) mērķi. 

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 mērķa grupas, 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 mērķa grupām 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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6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām 

 
 

26. § 

Lēmums Nr.133 

Par  būvprojekta „Ambulance-aptieka, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, pārbūve”  

2.kārtas realizāciju  
____________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.un 3.punktu, Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta otro un trešo daļu,  ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 
komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Bikaunieks, I.Blumberga, D.Ģeidāne, M.Pavārs, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis, E.Meņķis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags),  PRET – nav,  ATTURAS – 3 balsis 

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

   
Paredzēt Jēkabpils novada pašvaldības 2016.gada budžetā finansējumu EUR 87 032,00 

(astoņdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit divi euro un 00 centi) apmērā būvprojekta „Ambulance-
aptieka, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, pārbūve” 2.kārtas realizācijai.               
 

 

 

27. § 

Lēmums Nr.134 

Par  Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā 
____________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas piešķir tiesības 
pašvaldības domei lemt par amatpersonu iecelšanu amatā, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 
12.pantu, kas nosaka, ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā 
pašvaldība. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju, 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Bikaunieks, I.Blumberga, E.Meņķis, D.Ģeidāne, M.Pavārs, 

A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, A.Ķiploks, O.Spēka, A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iecelt par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju uz Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Aļonas Semeiko prombūtnes laiku Aiju Šalkovsku, sākot 
ar 2015.gada 11.maiju. 

2. Nosūtīt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam Aijas Šalkovskas paraksta paraugu uz 
Jēkabpils novada domes veidlapas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 


