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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Jēkabpilī 

 
2015.gada 26.maijā  Nr.7 
                                                                                            
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēdi atklāj plkst. 11:01 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks A.Vanags 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja I.Kalniņa 

Piedalās – Domes deputāti: A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, 
G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece. 
Sēdē nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ – I.Blumberga, A.Kokins, A.Ķiploks, E.Meņķis, M.Pavārs. 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors J.Subatiņš, Jēkabpils novada 
administrācijas darbinieki: K.Sēlis, K.Ozola, I.Feldmane, I.Daņiļeviča, L.Pētersone, pagastu pārvalžu 
vadītāji:  A.Baltaruņķis, J.Krūmiņš, J.Raubiška, R.Jaudzems, A.Tropiks, M.Cankale.  
Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve, Vidusdaugavas televīzijas 3 pārstāvji. 
Darba kārtība: 

1.  135 Par Finanšu komitejas sastāvu 
2.  136 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā  
3.  137 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Sieriņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.-- 
4.  138 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Vecsīļi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.-- 
5.  139 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Ozolkalni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads, kadastra Nr.-- 
6.  140 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Spuldzenieki”, Kalna pagasts, Jēkabpils 

novads, kadastra Nr.-- 
7.  141 Par nekustamā īpašuma „Liepu Purvs”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai 
8.  142 Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes „VRZ 

Cukuriņu pļavas” 2.8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, Jēkabpils 
novadā, nomas tiesību apstiprināšanu 

9.  143 Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 
„Mieriņi”, 2.1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, 
nomas tiesību apstiprināšanu 

10.  144 Par zemes nomas līguma slēgšanu Kalna pagastā (zemnieku saimniecība 
„EZERKRASTI”) 

11.  145 Par zemes nomas līguma slēgšanu Kalna pagastā (zemnieku saimniecība „SPODRĪTES”) 
12.  146 Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu (Kadastra Nr.--, Kalna pagasts) 
13.  147 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem 
14.  148 Par telpu un iekārtu nomu zobārstniecības prakses sniegšanai Zasas pagastā 
15.  149 Par projekta „Siltumapgādes sistēmas pārbūve (būvdarbi) Jēkabpils novada Dunavas 

pagasta, Dunavas ciemā” prioritāti un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai 
16.  150 Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam”” 
apstiprināšanu 

17.  151 Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”” 
apstiprināšanu 

18.  152 Par debitoru parādu norakstīšanu 
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19.  153 Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases 
spēlētājai  

20.  154 Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums” apstiprināšanu 

21.  155 Par 25.09.2014. Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.226 „Par amatu samazināšanu 
pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā” 3.punkta izpildes apturēšanu” 

22.  156 Par Rīcības plāns Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanai „Astrās”, Zasā, 
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, apstiprināšanu 

23.  157 Par nolikuma  „Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību 
piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

24.  158 Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas pagasta pārvaldei ugunsdzēsības sūkņa iegādei 
 
 
 

1. § 

Lēmums Nr.135 

Par Finanšu komitejas sastāvu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola 
 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
10.punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, S.Vecumniece nepiedalās 

balsojumā,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Ievēlēt deputāti Sandru Vecumnieci par Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas locekli. 
 

 

2. § 

Lēmums Nr.136 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, 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 Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu,  

 
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, 

G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags),  PRET – nav,  ATTURAS – 2 balsis (S.Vecumniece, A.Lemaka),  

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1.Pagarināt A.B. zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim uz zemes nogabalu ar 
aptuveno  platību 4.0 ha, zemes gabalā „Dzērves” ar apzīmējumu kadastrā --, Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Dzērves”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā. 
2.Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt 3% (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 bez PVN gadā vienai personai par visu iznomāto 
zemesgabalu platību. 
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3.Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 
līguma. 
 

 

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

sēdes lēmumu Nr.136 (protokols Nr.7) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 
Zemes vienība apzīmējumu kadastrā --, 

Kopplatība 20.76 ha, iznomātā platība 4.0ha 
 

 
 

 

3. § 

Lēmums Nr.137 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Sieriņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.-- 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

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 21.maija sēdes 
ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, Ieva Jātniece 

nepiedalās balsojumā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sieriņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads, kadastra Nr.--, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- sadalīšanai saskaņā ar 
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Zemes gabals 22.8 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), zemes gabals 3.0 ha platībā (Nr.2 
zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma sastāvā, piešķirot jaunu nosaukumu „Jaunsieriņi”. 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaunsieriņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, zemes gabalam 22.8 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), zemes gabalam 
3.0 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 
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4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Sieriņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, zemes gabalu 1.4 ha 
platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Sieriņi”.  

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Sieriņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 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. 
 

 

 

4. § 

Lēmums Nr.138 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Vecsīļi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.-- 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

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 21.maija sēdes 
ierosinājumu,  

 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, Ieva Jātniece 

nepiedalās balsojumā,  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecsīļi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.-
-, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- sadalīšanai saskaņā ar „Latvijasmernieks.lv” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecsīļi”, Rubenes pagasts, zemes gabalu 9.9 ha platībā (Nr.1 
zemes ierīcības projektā), izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Ance”.  

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Ance”, Rubenes pagasts, zemes gabalam 9.9 ha platībā (Nr.1 zemes 
ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

4. Zemes gabals 12.5 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Vecsīļi” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Vecsīļi”, Rubenes pagasts, zemes gabalam 12.5 ha platībā 

(Nr.2 zemes ierīcības projektā), 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. 
        
 

 

5. § 

Lēmums Nr.139 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Ozolkalni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr. -- 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
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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 21.maija sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads, kadastra Nr.--, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- sadalīšanai saskaņā ar SIA 
„GEO Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Dunavas pagasts, zemes gabalu 2.9 ha platībā (Nr.2 
zemes ierīcības projektā). Pamatojoties uz Pirkuma līgumu zemes gabals tiks pievienots 
nekustamajam īpašumam „Meža Dzērves”, Dunavas pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.--.  

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Meža Dzērves”, Dunavas pagasts, zemes gabalam 2.9 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 2.1 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Ozolkalni” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Ozolkalni”, Dunavas pagasts, zemes gabalam 2.1 ha platībā 

(Nr.1 zemes ierīcības projektā), nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 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 zeme – 1,0 ha, kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība – 1,1 ha. 

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. 
   

 
6. § 

Lēmums Nr.140 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Spuldzenieki”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.-- 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

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 21.maija sēdes 
ierosinājumu,   

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Spuldzenieki”, Kalna pagasts, kadastra 
Nr.--, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”  
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Spuldzenieki”, Kalna pagasts, zemes gabalu 29.6 ha platībā (Nr.1 
zemes ierīcības projektā) un zemes gabalu 2.5 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā) izveidojot 
jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Meža Spuldzenieki”.  

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Meža Spuldzenieki”, Kalna pagasts, zemes gabalam 29.6 ha platībā 
(Nr.1 zemes ierīcības projektā) un zemes gabalam 2.5 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā)  
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.  

4. Zemes gabals 43.4 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Spuldzenieki” 
sastāvā. 

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Spuldzenieki”, Kalna pagasts, zemes gabalam 43.4 ha platībā 
(Nr.2 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. 
 
 

 

7. § 

Lēmums Nr.141 

Par nekustamā īpašuma „Liepu Purvs”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

            Ievērojot apstākli, ka atsavināšanai nododamais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
Jēkabpils novada pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet naudas līdzekļi nepieciešami pašvaldībai 
savu īpašumu sakārtošanai -  t.i.  nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu,  

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Liepu Purvs”, 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.--, kas sastāv no zemes vienības 15.86 ha platībā ar 
apzīmējumu kadastrā --, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.--. 

2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma 
„Liepu Purvs” novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai. 

 
 

 
8. § 

Lēmums Nr.142 

Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes „VRZ 

Cukuriņu pļavas” 2.8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, Jēkabpils 

novadā, nomas tiesību apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. apakšpunktu, 
41.pantu, Jēkabpils zemes reformas pabeigšanai 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 
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apstiprināšanu””, Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijas 14.05.2015. izsoles protokolu Nr.2, 
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes „VRZ 

Cukuriņu pļavas” 2.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, 
nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem P.A. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „VRZ Cukuriņu pļavas” zemesgabala 2.8 ha platībā, ar 
apzīmējumu kadastrā --, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, nomas maksu 3.0% no iznomātā 
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā bez PVN par visu iznomāto 
zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldei noslēgt, reformas pabeigšanai ieskaitītās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes „VRZ Cukuriņu pļavas” 2.8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu --, 
Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, nomas līgumu ar P.A., nomas līgumā paredzot pašvaldības 
tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes 
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai.         

        
 

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

sēdes lēmumu Nr.142 (protokols Nr.7) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Dunavas pagasta kadastra kartes 
Zemes vienība apzīmējumu kadastrā --, 

Kopplatība 2.8 ha, iznomātā platība 2.8 ha 
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9. § 

Lēmums Nr.143 

Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

„Mieriņi”, 2.1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, 
nomas tiesību apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 

 
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 14.05.2015. izsoles protokolu Nr.3, ņemot vērā Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

„Mieriņi”, 2.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, nomas 
tiesības uz 5 (pieciem) gadiem zemnieku saimniecībai „ZILUMI”. 

2. Apstiprināt zemesgabala „Mieriņi”, 2.1 ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā --, Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā, nomas maksu 10.0% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā EUR 10,00 gadā bez PVN par visu iznomāto zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldei noslēgt Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes „Mieriņi”, 2.1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu --, Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā, nomas līgumu ar zemnieku saimniecību „ZILUMI”, nomas līgumā paredzot 
pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā 
zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts 
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļai.       

       
PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

sēdes lēmumu Nr.143 (protokols Nr.7) 
 

Izkopējums no Jēkabpils novada Dunavas pagasta kadastra kartes 
Zemes vienība „Mieriņi”, apzīmējums kadastrā --, 

Kopplatība 2.1 ha, iznomātā platība 2.1 ha 
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10. § 

Lēmums Nr.144 

Par zemes nomas līguma slēgšanu Kalna pagastā 
(zemnieku saimniecība „EZERKRASTI”) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, 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 Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt zemnieku saimniecība „EZERKRASTI” zemes nogabalu ar aptuveno platību 8.7ha, 

zemes gabalā „Skalbes” ar apzīmējumu kadastrā --, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Skalbes”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, uz 10 gadiem tas ir līdz 
31.12.2025. 

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 gadā par visu iznomāto 
zemesgabalu platību. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt  zemes nomas līgumu. 
        

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

sēdes lēmumu Nr.144 (protokols Nr.7) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 
Nekustamais īpašums „Skalbes”, zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā --, 

Kopplatība 22.7 ha, iznomājamā platība 8,7ha 
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11. § 

Lēmums Nr.145 

Par zemes nomas līguma slēgšanu Kalna pagastā  
(zemnieku saimniecība „SPODRĪTES”) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, 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 Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „SPODRĪTES”  zemes gabalu ar apzīmējumu kadastrā -- daļu 3.6 

ha platībā nekustamajā īpašumā „Ganība”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.-- uz 10 
gadiem, saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt iznomātā zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā -- daļas 3.6 ha platībā nomas maksu 3% 
(trīs procenti) no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā bez PVN. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt Zemes nomas līgumu ar  zemnieku saimniecību 
„SPODRĪTES” saskaņā ar šī lēmuma 1.un 2.punktu.      

        
 

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

sēdes lēmumu Nr.145 (protokols Nr.7) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 
Zemes vienība apzīmējumu kadastrā --, 

Kopplatība 18.0 ha, iznomātā platība 3.6 ha 
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12. § 

Lēmums Nr.146 

Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  
(Kadastra Nr.--, Kalna pagasts) 

_________________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
  
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 19.panta 

pirmo daļu; Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu,  

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt zemes gabalu ar apzīmējumu kadastrā --, kas ietilpst zemes gabala „Vidsala”, Kalna 

pagastā, kadastra Nr. --, sastāvā: 
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1.1. zemes vienību 0.45ha platībā ēku, būvju uzturēšanai (atbilstoši pielikumam), kas paliek zemes 
īpašuma „Vidsala”, Kalna pagasts, sastāvā un noteikt lietošanas mērķi – 0601- Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve; 

1.2. zemes vienību 0.55ha platībā (atbilstoši pielikumam), kas paliek zemes īpašuma „Vidsala”, 
Kalna pagasts, sastāvā un noteikt lietošanas mērķi – 0600 - neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme; 

1.3. zemes vienību 1.10ha platībā (atbilstoši pielikumam), kas paliek zemes īpašuma „Vidsala”, 
Kalna pagasts, sastāvā un noteikt lietošanas mērķi – 0600 - neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme; 

2. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
      

PIELIKUMS  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

sēdes lēmumu Nr.146 (protokols Nr.7) 

 
Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība apzīmējumu kadastrā --, 
Kopplatība 2.1 ha 

 

 
 
 
 

13. § 

Lēmums Nr.147 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš, L.Pētersone 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu; 21. panta 1.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, kas izstrādāts pamatojoties uz 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodiku”, ko apstiprinājusi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 12.05.2010. lēmumu Nr.1/8; ņemot vērā Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas un Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēžu ierosinājumus (katrā komiteju sēdē atšķirīgs 
ierosinājums),  
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atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (M.Balodis, U.Auzān, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  

PRET – 3 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, I.Jētniece),  ATTURAS – 1 balss (A.Lemaka),  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt sekojošus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Jēkabpils novada pašvaldībā (bez 
PVN): 
 

Nr. 
p.k. 

Pašvaldība, iestāde Aukstā ūdens pakalpojumu 
tarifs EUR  

Kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs EUR 

1. Jēkabpils novada pašvaldība 0.71 0.80 
2. Jēkabpils novada Ābeļu pagasts 0.71 1.20 

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

 

 

14. § 

Lēmums Nr.148 

Par telpu un iekārtu nomu zobārstniecības prakses sniegšanai Zasas pagastā 
_________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane, J.Subatiņš 

 

. 
Pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 4.punktu, 

Civillikuma 1036.pantu un Ministra kabineta noteikumu  Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 4.2. punktu, ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
un Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt I.Isankovam, sertifikāta Nr.2-20128912761, telpas Nr.5., 6. ar kopīgo platību 

40.9m2,nekustamajā īpašumā „Ambulance-Aptieka”, Zasā, Zasas pagastā, kadastra Nr.--, ēkā ar 
apzīmējumu kadastrā --, zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai līdz 01.06.2016., saskaņā ar 
Būves kadastrālo uzmērīšanas lietas telpu raksturojumu pielikumā: 

Telpas Nr. Telpas nosaukums Platība m2 
5. Telpa 26.9 
6. Telpa 14.0 

 KOPĀ 40.9 
 
2. Noteikt iznomāto telpu un iekārtu nomas maksu EUR 7,00 bez PVN gadā. 
3. Noteikt nomnieks pienākumu maksāt pār komunālajiem un citiem pakalpojumiem. 
4. Uzdot juriskonsultei sagatavot nomas līgumu. 
5. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt līgumu ar Igoru Isankovu, kā arī  komunālo 

pakalpojumu līgumu proporcionāli nostrādātajam laikam.  
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un 

pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
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15. § 

Lēmums Nr.149 

Par projekta „Siltumapgādes sistēmas pārbūve (būvdarbi) Jēkabpils novada Dunavas pagasta, 

Dunavas ciemā” prioritāti un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai 
____________________________________________________ 

A.Vanags, L.Pētersone, I.Daņiļeviča 
 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 22. pantu, Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāns 
2015.-2017.g. (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.02.2015. sēdes lēmumu Nr.69 (protokols 
Nr.3)), ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu 
komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks,  D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt Investīciju plāna prioritātē Vp7 „Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras 

attīstība” iekļauto un apstiprināto projekta realizāciju „Siltumapgādes sistēmas pārbūve (būvdarbi) 
Jēkabpils novada Dunavas pagasta, Dunavas ciemā” par prioritāru izpildi 2015.gadā. 

2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu EUR 124279,99 (viens simts divdesmit četri tūkstoši 
divi simti septiņdesmit deviņi euro 99 centi) uz 10 (desmit) gadiem ar kreditora noteikto procentu 
likmi projekta „Siltumapgādes sistēmas pārbūve (būvdarbi) Jēkabpils novada Dunavas pagasta, 
Dunavas ciemā” realizēšanai. 

3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu un procentu maksājumus  Jēkabpils novada pašvaldība 
garantē ar novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2016.gada 1.janvāri. 
 
 

 

16. § 

Lēmums Nr.150 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

A.Vanags, L.Pētersone, J.Subatiņš 
 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, U.Auzāns, I.Jātniece, 

G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – 1 balss (M.Balodis),  ATTURAS – nav,  

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:   
 
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.8/2015 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam” sekojošā 
redakcijā: 
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 4 008 964, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos EUR 4 431 231, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 
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3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 422 267 saskaņā ar 
pielikumu Nr.1  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada 
grozījumiem saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 
 

 

17. § 

Lēmums Nr.151 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”” 

apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

A.Vanags, L.Pētersone, J.Subatiņš 
 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:  
 
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.9/2015 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam” sekojošā 
redakcijā: 
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 275 011, saskaņā 

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

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

pielikumu Nr.1. 
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu daļā EUR 80 un  

izdevumu daļā EUR 1563, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 
1483 saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

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

       
 

          
18. § 

Lēmums Nr.152 

Par debitoru parādu norakstīšanu 
____________________________________________________ 

A.Vanags, L.Pētersone, J.Subatiņš 
 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, Jēkabpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites 
kārtības 3.18.punktu, ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu,  
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atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, M.Balodis, U.Auzāns, I.Jātniece, 

G.Audzītis, O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – 1 balss (A.Lemaka),  

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:  
 
1. Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru 

prasības pret A.K. par kopējo summu EUR 67.10 (sešdesmit septiņi euro 10 centi), samazinot 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 53.68, bet EUR 13.42 
uzskaitot pārējos izdevumos. 

2. Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru 
prasības pret A.I. par kopējo summu EUR 34.68 (trīsdesmit četri euro 68 centi), samazinot 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 27.74, bet EUR 6.94 
uzskaitot pārējos izdevumos. 

3. Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru 
prasības pret P.P. par kopējo summu EUR 65.61 (sešdesmit pieci euro 61 cents), samazinot 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 52.49, bet EUR 13.12 
uzskaitot pārējos izdevumos. 

4. Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru 
prasības pret V.P. par kopējo summu EUR 11.47 (vienpadsmit euro 47 centi), samazinot 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 9.18, bet EUR 2.29 
uzskaitot pārējos izdevumos. 

5. Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru 
prasības pret A.Z. par kopējo summu EUR 356.34 (trīs simti piecdesmit seši euro 34 centi), 
samazinot izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 285.07, bet 
EUR 71.27 uzskaitot pārējos izdevumos. 

        
 

 

19. § 

Lēmums Nr.153 

Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājai  
____________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš, L.Pētersone 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā Apvienotās 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes 
ierosinājumu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:  
 
1. Piešķirt finansējumu Latvijas Lakrosa federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājas 

dalības maksai Eiropas čempionātā EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro 00 centi) no budžetā 
ieplānotajiem līdzekļiem sporta biedrībām un nodibinājumiem. 

2. Naudas līdzekļus pārskaitīt Latvijas Lakrosa federācijai pēc izrakstīta rēķina.  
 
 

 

20. § 

Lēmums Nr.154 

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

apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš, L.Pētersone, K.Ozola 
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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, ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis, O.Spēka, 

A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – 2 balsis (A.Lemaka, M.Balodis),  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:   
 
1. Apstiprināt nolikumu „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums” jaunā redakcijā (Pielikums). 
2. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums”, kas tika apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.16, 9.§). 

        
 

PIELIKUMS  

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.154 (protokols Nr.7)  

Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības nolikums 
 

Izdots saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Republikas pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa likuma 14. panta piekto daļu, 16. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi  Nr.1651. 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, 

kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību., Ministru kabineta noteikumi Nr.1075. no 

20.11.2010. „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta noteikumi Nr.565. 

no 21.06.2010. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 

garantijām 

 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek noteikta novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu 
vadītāju un darbinieku darba samaksa (mēneša amatalgu), kā arī atlīdzības noteikšanas un 
izmaksas kārtību par deputāta pienākumu pildīšanu, par atlīdzību par darbu ar domes 
lēmumu izveidotajās komitejās, komisijās, darba grupās. 

2. Atlīdzību šī nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi: 
2.1. darba samaksa nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas, 
2.2. sociālās garantijas nolikuma izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi šajā 

nolikumā noteiktie izdevumi par amata (darba) pienākumu pildīšanu. 
3. Par pašvaldības iestādes amatpersonām (darbiniekiem) šā nolikuma izpratnē uzskatāmas 

personas, kuras nodarbinātas pašvaldības iestādēs, pamatojoties uz darba līgumu, kuras 
ievēlētas, apstiprinātas vai ieceltas amatā vai citādi pilda noteiktus amata pienākumus 
pašvaldības iestādēs. 

4. Nolikumu apstiprina un jebkuras izmaiņas nolikumā izdara ar novada domes lēmumu. 
5. Priekšlikumus par izmaiņām darba samaksā var iesniegt domes deputāti, priekšsēdētājs, 

izpilddirektors novada domes finanšu komitejā pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. 
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Finanšu komiteja sniedz atzinumu un sagatavo jautājumu izskatīšanai novada domes sēdē. 
6. Darba samaksas apmēru norāda Darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba 

ņēmēju. Darba samaksas apmēra izmaiņu gadījumā Darba līgumā izdara attiecīgus 
grozījumus, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas līgumslēdzēju puses. 

7. Mēnešalga tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu. 
8. Stundas tarifa likme par darbu komitejās, komisijās, darba grupās tiek noteikta ar novada 

domes lēmumu. Nostrādāto stundu uzskaiti veic novada pašvaldības Lietvedības nodaļa, un 
apstiprina domes priekšsēdētājs. 

9. Par pamatu mēnešalgas izmaiņām var būt izmaiņas normatīvajos aktos, minimālās algas 
izmaiņas valstī, iepriekšējā gada fiksētā inflācija valstī un izmaiņas darbinieka amata 
pienākumos, kas saistīts ar darba apjomu, kā arī  amata klasificēšanas rezultāti un 
individuālas kvalifikācijas un prasmju novērtējums, atalgojumam apstiprināto finanšu 
līdzekļu apmērā vai novada domes lēmumu par izmaiņām novada domes darba samaksas 
nolikumā pašvaldības budžeta ietvaros. 

10. Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā darbiniekiem tiek paziņots ne vēlāk kā 
vienu mēnesi iepriekš, vai pusēm vienojoties. 

11. Novada izglītības iestāžu direktoru un pedagogu algas likmi nosaka Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12. Novada izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem tiek apmaksāts ikgadējais 
atvaļinājums pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

13. Novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu atlīdzību nosaka 
pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

14. Šo noteikumu izpildi nodrošina atbilstoši pašvaldības iestāžu budžeta līdzekļiem kārtējam 
gadam atalgojumam (atlīdzībai) apstiprinātajiem izdevumiem. 

15. Darba algas izmaksu veic 1 (vienu) reizi mēnesī, kas noteikta ar iestādes vadītāja rīkojumu, 
ne vēlāk kā nākošā mēneša 10. (desmitajā) datumā. Avansu izmaksā pēc darbinieku 
pieprasījuma, saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu. 

16. Darba devējs var piešķirt citas sociālās garantijas, kas nav pretrunā ar Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un nepārsniedz apstiprināto 
budžeta tāmju kategorijas. 

17. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un šajā nolikumā noteikto piemaksu, naudas balvu, 
prēmiju un sociālo garantiju apmēru, kā arī atvaļinājumu, apmaksātu brīvdienu piešķiršanu 
nosaka: 

17.1. domes priekšsēdētājam – dome; 
17.2. pašvaldības izpilddirektoram – domes priekšsēdētājs; 
17.3. iestādes vadītājam – izpilddirektors; 
17.4. darbiniekam – iestādes vadītājs; 

II Atlīdzības noteikšana domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē 
18. Domes deputāta mēnešalga tiek noteikta nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 
vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, kurai piemēro koeficientu līdz 
1,2 apmērā. Domes deputāta vienas stundas izcenojumu noteikts EUR 7,85 (septiņi euro 85 
centi). 

19. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu pašvaldības domē, mēnešalgu nosaka:  
19.1. par deputāta pienākumu pildīšanu domē mēnesī EUR 75.00 (septiņdesmit pieci euro 00 

centi); 
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19.2. par darbu domes apstiprinātajās komisijās, komitejās un darbu grupās – atkarībā no 
nostrādāto stundu skaita, kas ir noteikts komisijas, komitejas un darba grupas sēdēs 
protokolā. 

20. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu pašvaldības domē, ir tiesības saņemt 
kompensāciju un apdrošināšanu par: 

20.1. kvalifikācijas paaugstināšanu par pašvaldības darba aktualitātēm, apmaksājot no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 120 apmērā (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 27.pantam); 

20.2. transporta izdevumiem (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 29.pantam). Dome atlīdzina transporta izdevumus, kas 
radušies, deputātam apmeklējot komisiju, komiteju un darba grupu sēdes, ņemot vērā sēžu 
skaitu mēnesī, attālumu no deputāta dzīvesvietas līdz sēdes norises vietas atbilstoši 
noslēgtajam patapinājuma līgumam un deputāta noformēto maršruta lapu, vai apmaksā 
citus ceļa izdevumus sēžu apmeklēšanai, izņemot taksometra pakalpojumus. Degvielas 
patēriņa norma uz 100 km ir 10 litri. 

21. Deputātam realizējot pienākumus uz novada domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, 
atlīdzību izmaksā pēc izdevumu attaisnojošu dokumentu iesniegšanas novada 
administrācijas grāmatvedībā. 

III Komisijās, darba grupās strādājošo darba samaksas kārtība 
22. Domes izveidoto komisiju, darba grupu locekļi un sekretāri par darbu komisijas sēdēs 

saņem darba samaksu par katru nostrādāto stundu, saskaņā ar iesniegto darba laika 
uzskaites sarakstu, nepārsniedzot 20 stundas mēnesī. 

23 Komisiju, darba grupu locekļiem, kuri pašvaldības administrācijā nav pastāvīgi nodarbināti, 
darba samaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā 
statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 
samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, kurai piemēro koeficientu 0,5 apmērā. Par 
darbu komisijās, darba grupās citām personām stundas tarifa likme noteikta EUR 5.75 
(Pieci euro 75 centi) 

24. Komisiju, darba grupu locekļiem, kuri ir pašvaldības administrācijas darbinieki, ja 
savienojamā amata pienākumi ietilpst tās pastāvīgā amata (darba) pienākumos, darbs netiek 
apmaksāts. 

25. Komisiju, darba grupu locekļiem, kuri ir pašvaldības administrācijas darbinieki, ja 
savienojamā amata pienākumi neietilpst tās pastāvīgā amata (darba) pienākumos ir tiesīga 
saņemt darba samaksā ne vairāk kā 30% apmērā no tai noteiktās mēnešalgas. Piemaksu 
kopsumma nedrīkst pārsniegt 50% no mēnešalgas, ievērojot 20., 21. punktā noteikto 
kārtību. 

IV Novada domes priekšsēdētāja mēnešalga darba samaksas kārtība 
26. Novada domes priekšsēdētāja amats ir algots. Novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas 

noteikšanai piemērojamā koeficienta lielumu un piemaksas nosaka ar novada domes 
lēmumu. 

27. Novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes 
oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 
vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, kurai piemēro koeficientu līdz 
3,41 apmērā. Mainoties valstī strādājošo gada vidējā darba samaksas apmēram, dome katru 
gadu piemērojamo koeficientu var pārskatīt, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto 
koeficienta maksimālo lielumu.  
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28. Pārējās tiesības novada domes priekšsēdētājam nosaka saskaņā ar likumu „Republikas 
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”. 

29. Priekšsēdētājs par darbu domes sēdēs un pastāvīgajās komisijās, darba grupās atlīdzību 
nesaņem. 

V Darbinieku amatu klasificēšanas un mēnešalgas noteikšanas vispārējā kārtība 
30. Darbinieku mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām 

(darbiniekiem), kuras pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, noteiktās mēnešalgas. 
31. Darbinieku amati tiek klasificēti atbilstoši Ministru kabineta Noteikumi Nr.1075. „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogam” un darbinieka amatam atbilstošo mēnešalgas grupu 
nosaka saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr.66. „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, tās noteikšanas kārtību”. 

32. Pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanai izpilddirektors ar rīkojumu izveido darba grupu. 
33. Darba grupa izstrādā administrācijas darbinieku, pārvalžu vadītāju, iestāžu vadītāju un 

darbinieku amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeņiem atbilstošo mēnešalgas grupu 
projektu.  

34. Pašvaldības izpilddirektors divu nedēļu laikā pēc iestāžu amatu klasifikācijas rezultātu 
saņemšanas, piesaistot personāla vadības speciālistu, tos izvērtē. Ja atsevišķu amatu 
klasifikācijas rezultāti neatbilst noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, pašvaldības 
izpilddirektors iesaka iestāžu vadītājiem pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju, nodrošinot, 
lai vienādas vai līdzīgas vērtības amati tiktu klasificēti vienādi visās iestādēs. 

35. Iestāde ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc jaunu amatu izveidošanas vai esošo amatu 
klasifikācijas pārskatīšanas sagatavo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un iesniedz 
to saskaņošanai pašvaldības izpilddirektoram.  

36. Novada pašvaldības administrācijas, pārvalžu vadītāju, iestāžu vadītāju un darbinieku 
amatu saimes (apakšsaimes) un līmeni un tai atbilstošo mēnešalgu grupu apstiprina 
izpilddirektors. Izpilddirektora amatu saimes (apakšsaimes) un līmeni un tai atbilstošo 
mēnešalgu grupu apstiprina domes priekšsēdētājs.  

37. Mēnešalgu grupas mēnešalgas maksimālo apmēru, ņemot vērā pašvaldības budžeta 
iespējas, iestādēm un administrācijai atalgojumam plānoto līdzekļu apmērā, apstiprina 
novada dome.  

38. Nosakot mēnešalgu darbiniekam, ņem vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un tai 
atbilstošo noteikto mēnešalgas minimālo un maksimālo apmēru. Nosakot darbinieka 
mēnešalgu, jāiekļaujas pašvaldības iestādes darba samaksas fonda paredzēto līdzekļu 
ietvaros. 

39. Pieņemot darbā jaunu darbinieku mēnešalga tiek noteikta 90% apmērā no mēnešalgas, kas 
noteikta līdzīgā amatā atbilstoši mēnešalgu grupai. Ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem iestādes 
vadītājs, izvērtējot darbinieka darba kvalitāti un prasmes, nosaka mēnešalgu atbilstoši 
kvalifikācijas pakāpei, šo noteikumu noteiktā kārtībā. 

40. Darbinieku kvalifikācijas noteikšanai piemēro individuālā vērtējuma kritērijus saskaņā ar 
„Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas 
nolikumu” 

41. Darbinieka kvalifikācijas pakāpi pārskata ne retāk kā reizi 2 gados (neskaitot novērtēšanu 
pēc pārbaudes laika beigām) vai pēc vajadzības.  

42. Darbinieku mēnešalgu konkrētus apmērus apstiprina: 
42.1. ar novada domes lēmumu - pašvaldības izpilddirektoram; 
42.2. izpilddirektors ar rīkojumu pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju: iestāžu, pārvalžu un 
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nodaļu vadītājiem; 
42.3. iestādes vadītājs, pārvaldes vadītājs ar rīkojumu pēc saskaņošanas ar pašvaldības 

izpilddirektoru - iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem. 

VI Piemaksas 
43. Amatpersonas un darbinieki var saņemt piemaksu līdz 30 % no viņam noteiktās 

mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto prombūtnē 
esošu darbinieku, pilda vakanta amata (darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā 
noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Ja amatpersonai vai darbiniekam ir 
noteiktas vairākas piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 60% no viņam noteiktās 
mēnešalgas.  

44. Ja amatpersona (darbinieks) aizvieto ilgstošā prombūtnē esošu darbinieku, viņam uz 
aizvietošanas laiku var tikt noteikta aizvietojamā darbinieka mēnešalga. Piemaksu par 
prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) vai vakanta amata (darba) pienākumu 
pildīšanu var noteikt ne vairāk kā divām amatpersonām (darbiniekiem). Piemaksu par 
vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz četriem mēnešiem 
vakances pastāvēšanas laikā.  

45. Amatpersonas (darbinieki), izņemot pašvaldības domes deputātus, fiziskā darba veicējus, 
var saņemt piemaksu par personīgo darba ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu 
sasniegšanā un darba kvalitāti ne vairāk kā 30% apmērā no noteiktās mēnešalgas. 
Informāciju par piešķirtajām piemaksām, to apjomu, nosūta deputātiem par tekošo mēnesi 
dokumentu vadības sistēmā.  

46. Personisko darba ieguldījumu, darba kvalitāti izvērtē darbiniekiem sasniedzot 50, 55 un 60 
gadu jubileju, nosakot piemaksu EUR 100,00, nepārsniedzot 30% no noteiktās mēnešalgas, 
konkrētā mēnesī. (Darba koplīguma 36.punkts)  

47. Amatpersonas (darbinieki) saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 
100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes, vai arī tām kompensē 
virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam 
citā nedēļas dienā. Pašvaldības institūcija un amatpersona (darbinieks), vienojoties par 
virsstundu darba veikšanu vai tam piekrītot, vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas 
nosacījumiem. 

VIII Pabalsti 
48. Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā viens no viņa ģimenes locekļiem vai persona, 

kura ir uzņēmusies apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu 50 procentu apmērā no 
amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēra, bet ne mazāk kā minimālās 
darba algas apmērā. Pabalsts tiek piešķirts viena gada laikā, pamatojoties uz ģimenes 
locekļa vai personas, kura ir uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, iesniegumu 
un amatpersonas (darbinieka) miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.  

49. Amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa- laulātā, bērna, 
vecāku vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, 
proporcionāli amata slodzei. Pabalsts tiek piešķirts viena gada laikā, pamatojoties uz 
amatpersonas (darbinieka) iesnieguma un miršanas apliecības kopiju, kā arī radniecību, 
laulību vai apgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja vairāki ģimenes 
locekļi atrodas darba attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem.  

50. Amatpersonai (darbiniekam), ar kuru tiek izbeigtas darba attiecības, pamatojoties uz Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu izmaksā atlaišanas 
pabalstu.  
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51. Darba devējs novērtējot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības prasību 
ievērošanu, īpaši iespējamo risku redzei, nodrošina redzes pārbaudi un redzi uzlabojošos 
medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes apmaksu vienu reizi gadā līdz 
EUR 100.00 (Viens simts euro 00 centi). Lai amatpersona (darbinieks) saņemtu šajā punktā 
minēto kompensāciju, gada laikā pēc optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes tā 
iesniedz attiecīgajai Jēkabpils novada pašvaldības iestādei iesniegumu, kuram pievienots 
receptes oriģināls un maksājuma oriģināls ar tajā norādītiem attiecīgās personas personu 
apliecinošiem datiem.  

52. Amatpersonas (darbinieka) saslimšanas gadījumā darba nespējas lapa A tiek apmaksāta 
100% apmērā, sākot no pirmās darba nespējas dienas par darba dienām. 

53. Amatpersona (darbinieks) sakarā ar smagu nelaimes gadījumu var vērsties ar iesniegumu 
par pabalsta piešķiršanu. Pabalsta piešķiršana un apmērs tiek noteikts ar Domes lēmumu. 

54. Aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu pie attiecīgā 
darba devēja, darba izpildes rezultātus, var piešķirt pabalstu likumdošanā noteiktajā apmērā 
atlīdzībai plānoto budžeta līdzekļu apmērā vienu reizi kalendārajā gadā. Lai saņemtu 
pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā amatpersona (darbinieks) iesniedz attiecīgās 
iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Atvaļinājuma pabalsts netiek 
pārcelts uz nākamo kalendāro gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas netiek atlīdzināts. 

55. Pabalsts līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā amatpersonai (darbiniekam), 
kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. Lai saņemtu pabalstu amatpersona 
(darbinieks) iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, pievienojot bērna invalīda līdz 
18 gadu vecumam invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. 

IX Naudas balvas  
56. Pašvaldības budžeta ietvaros amatpersonām (darbiniekiem) kalendārā gadā proporcionāli 

nostrādātajam laikam var piešķirt naudas balvu proporcionāli amata slodzei, novada domei 
nosakot balvas procentuālo apmēru no mēnešalgas konkrētajā gadā. 

57. Pašvaldības budžeta ietvaros amatpersonām (darbiniekiem) piešķir naudas balvu amatalgas 
apmērā sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu - aizejot pensijā.   

58. Darbiniekam naudas balvu, prēmiju nepiešķir, ja darbiniekam ir spēkā esošs disciplinārsods 
– izteikts rājiens. Darbiniekam naudas balvu, prēmiju samazina par 50%, ja ir izteikta 
piezīme. Iestādes vadītājam, pārvaldes vadītājam ir tiesības samazināt par 30% naudas 
balvu, prēmiju, ja ir pieļauti trūkumi darba kvalitātē un disciplīnā. 

59. Novada izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem prēmijas izmaksā vienu reizi gadā 
mērķdotācijas līdzekļu ietvaros vai ar domes lēmumu piešķirto līdzekļu ietvaros. 

60. Naudas balvu apjomu novada iestādēs no pašvaldības budžeta plāno vienādu procentu, 
izņemot no mērķdotāciju līdzekļiem. 

X Kompensācijas, mācību izdevumu segšana 
Kompensācija mācību izdevumu segšanai 
61. Amatpersonai (darbiniekam) kompensē mācību izdevumus līdz 30% apmērā no gada 

mācību maksas, ja tā pēc savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās valsts akreditētā aukstākās 
izglītības iestādē, lai iegūtu amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās 
zināšanas. Mācību maksas kompensācija tiek piešķirta konkrētās pašvaldības iestādes 
apstiprinātā budžeta ietvaros, pēc stāvokļa uz 1.decembri. 

62. Uz kompensāciju var pretendēt darbinieki, kuri: 

- ir pastāvīgās darba attiecībās ar pašvaldību (darba līgums uz nenoteiktu laiku); 

- iegūst otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai studē bakalaura programmā, studē 
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maģistrantūrā vai doktorantūrā; 

- mācās pašvaldībai nepieciešamajā specialitātē. 
63. Lai saņemtu mācību maksas kompensāciju, amatpersona (darbinieks) iesniedz attiecīgās 

iestādes vadītājam šādus dokumentus: 
63.1. Iesniegumu par mācību maksas kompensācijas izmaksāšanu; 
63.2. Izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka amatpersona (darbinieks) uzņemta attiecīgajā 

izglītības iestādē, bet katrā nākamajā mācību gadā – izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas 
apliecina, ka ir sekmīgi nokārtots attiecīgā semestra pārbaudījums un tai nav akadēmisko 
parādu (izņemot parādus, kuri radušies mācību plānu atšķirības dēļ un kurus pieļauj 
izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu kārtošanas termiņš); 

63.3. Izglītības iestādes izziņu par mācību gada maksu attiecīgajā gadā; 
63.4. Mācību maksas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju. 
64. Ja darbiniekam daļēji tiek kompensēta mācību maksa, tiek slēgts līgums, kas paredz 

saistības starp darbinieku un pašvaldību.  

Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana 
65. Iestādes vadītājs vai augstākstāvošās iestādes vadītājs ar rīkojumu amatpersona (darbinieks) 

tiek nosūtīts paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos (t.sk. semināros, lekcijās) Latvijā vai 
ārvalstīs. Pašvaldība kompensē mācību izdevumus un saglabā mēnešalgu. Amatpersonas 
(darbinieki) neatmaksā pašvaldībai ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, 
izņemot likumdošanā paredzētajos gadījumos.  

66. Ja kvalifikācijas paaugstināšana notiek ārvalstīs ilgāk par mēnesi, iestādes vadītājs un 
amatpersona (darbinieks) noslēdz mācību līgumu, kas paredz saistības starp darbinieku un 
pašvaldību. 

Sakaru izdevumu kompensācija 
67. Amatpersonai un darbiniekam, kurai amata (darba) pienākumu izpildei tiek piešķirts 

mobilais tālrunis, pašvaldības iestādes noteiktajā kārtībā apmaksā sakaru izdevumus.  
68. Amatpersona un darbinieks, kurš amata (darba) pienākumu izpildei lieto savā īpašumā 

esošo mobilo tālruni, sakaru izdevumi tiek apmaksāti pašvaldības iestādes noteiktajā 
kārtībā. 

Transporta izdevumu kompensācija 
69. Amatpersona un darbinieks, kurš ar iestādes vadītāja rīkojumu amata (darba) pienākumu 

izpildei izmanto sabiedrisko transportu, kompensē faktiskos sabiedriskā transporta (izņemot 
taksometra) izdevumus. Lai saņemtu izdevumu kompensāciju amatpersona (darbinieks) līdz 
nākamā mēneša piektajam datumam iesniedz attiecīgās iestādes grāmatvedībā attaisnojuma 
dokumentus.  

70. Amatpersona un darbinieks, kurš amata (darba) pienākumu izpildei lieto savā īpašumā vai 
valdījumā esošo automašīnu, transporta izdevumi tiek kompensēti pašvaldības iestādes 
noteiktajā kārtībā. 

XI Atvaļinājumi un apmaksātas brīvdienas 
71. Novada dome priekšsēdētājam apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums, neieskaitot 

svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un papildus Darba likumā noteikto obligāti 
piešķirtajam papildatvaļinājumam var piešķirt papildatvaļinājumu, pēc pilna ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas, kura ilgums ir: priekšsēdētājam ir 10 (desmit) darba 
dienas, piešķir ar novada domes lēmumu. 

72. Domes deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē un izvēlējies nolikt deputāta pilnvaras uz 
laiku, kamēr atrodas grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā 
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bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, saglabājams darba 
ņēmēja statuss, bet ne ilgāk kā uz attiecīgās domes darbības laiku. 

73. Izpilddirektoram apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir 
četras kalendārās nedēļas, un papildus Darba likumā noteikto obligāti piešķirtajam 
papildatvaļinājumam var piešķirt papildatvaļinājumu, kura ilgums ir 10 (desmit) darba 
dienas. 

74. Amatpersonai (darbiniekam) tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums, 
neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājums saskaņā ar 
Darba likuma 151.pantu. Ja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  izmanto pa daļām, viena no 
atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par Darba likumā noteikto, bet atlikušo piešķir pa 
daļām. 

75. Papildus Darba likumā noteikto obligāti piešķirtajam papildatvaļinājumam var piešķirt 
apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām uz šī nolikuma vai koplīguma pamata. 
Papildatvaļinājuma izvērtēšanas un piešķiršanas kritēriji: 

75.1. par kaitīgiem darba apstākļiem, strādājot ar datoru vairāk par 4 stundām dienā 5 darba 
dienas; 

75.2. par kaitīgiem darba apstākļiem, strādājot ar datoru vairāk par 2 stundām dienā 3 darba 
dienas; 

75.3. darbiniekiem, kuru nepārtrauktais darba stāžs valsts iestādēs un pašvaldībās: 
75.3.1. no 2-3 gadiem 1 darba diena; 
75.3.2. no 3-5 gadiem 2 darba dienas; 
75.3.3. no 5-10 gadiem 3 darba dienas; 
75.3.4. no 10-20 gadiem 4 darba dienas; 
75.3.5. virs 20 gadiem 5 darba dienas; 
75.3.6. darbiniekam, kurš ilgstoši slimo (ilgāk par 2 mēnešiem) 5 darba dienas. 
76. Papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam 

atvaļinājumam. Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot 
gadījumus, kad amata (darba) tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un amatpersona (darbinieks) 
piešķirto papildatvaļinājumu nav izmantojusi. 

77. Amatpersonai (darbiniekam), kurai tas ir nepieciešams un kuras amata (darba) pienākumu 
izpildes apstākļi to pieļauj, var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. 
Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas ieskaita kopējā darba stāžā. 

78. Darbiniekam, kurš nepārtraucot pildīt amata pienākumus sekmīgi mācās augstākajā 
izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, mācību 
atvaļinājuma laikā tiek saglabāta darba alga. 

79. Studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai (arī tādēļ, lai varētu 
sagatavoties šiem pārbaudījumiem, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura, maģistra, 
kvalifikācijas, promorcijas darbu vai diplomdarbu piešķir mācību atvaļinājumu līdz 20 
darba dienām gadā. Par vienu un to pašu studiju gala pārbaudījumu vai valsts pārbaudījumu 
kārtošanu nav pieļaujama atkārtota mācību atvaļinājuma piešķiršana. 

80. Semestra pārbaudījumu kārtošanai vai promorcijas darbu izstrādei piešķir mācību 
atvaļinājumu līdz 10 darba dienām mācību gadā. 

81. Amatpersonai (darbiniekam) tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas, kas noteiktas Darba 

likuma 74. pantā: 
81.1. sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi 3 darba dienas; 
81.2. personas laulību gadījumā - trīs darba dienas; 
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81.3. ja personas bērns skolas gaitas uzsāk 1. – 4.klasē - viena darba diena pirmajā skolas dienā; 
81.4. amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi – viena diena 

izlaiduma dienā. 
81.5. darbiniekam apmaksāta brīvdiena (dzimšanas dienas mēnesī) sasniedzot 40, 50, 60 gadu 

vecumu. 
82.  Saīsināt darba dienu par 2 stundām pirms svētku dienām. 

Pārejas noteikumi 
83. Attiecībā uz Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem ir 

piemērojami tikai šī nolikuma 11., 12, 48., 49., 51., 57., 59., 65.punkti.  
84. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.  
 

 

 

21. § 

Lēmums Nr.155 

Par 25.09.2014. Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.226 „Par amatu samazināšanu pagastu 

pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā” 3.punkta izpildes apturēšanu 
____________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un 69.panta 

8.punktu, un ņemot vērā Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu 
komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu,  

 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:    
 
 Apturēt 2014.gada 25.septembra Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.226 „Par amatu 
samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā” (ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 23.10.2014. Jēkabpils novada domes lēmumu Nr.248 un 09.04.2015. Jēkabpils novada domes 
lēmumu Nr.107) 3.punkta izpildi līdz visas administrācijas pārcelšanai uz Jēkabpils novada 
administratīvo centru saskaņā ar apstiprināto Rīcības plānu. 
        
 

 

22. § 

Lēmums Nr.156 

Par Rīcības plāna Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanai „Astrās”, Zasā, Zasas 

pagastā, Jēkabpils novadā, apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 

 

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.109 „Par Jēkabpils 
novada administratīvā centra izvietošanu”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Jēkabpils novada administratīvā centra, administrācijas un citu institūciju pārcelšanas vai 
reorganizācijas darba grupas ierosinājumu (12.05.2015. sēdes protokols Nr.1), un ņemot vērā 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 21.maija sēdes ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, U.Auzāns, I.Jātniece, G.Audzītis,A.Vanags, 

S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – 3 balsis (A.Lemaka, M.Balodis, O.Spēka),  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:   
 
1.Apstiprināt Rīcības plānu Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanai „Astrās”, Zasā, Zasas 
pagastā, Jēkabpils novadā (Pielikums). 
2. Uzdot Rīcības plānā norādītām atbildīgām personām veikt darbības, kas saistītas ar Jēkabpils 
novada administratīvā centra izvietošanu Zasā. 
3. Izdevumus, kas saistītas ar Rīcības plānā norādīto darbību izpildi, segt no Jēkabpils novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. 
        

PIELIKUMS  

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.156 (protokols Nr.7)  

Rīcības plāns  

Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanai  

„Astrās”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums/aktivitāte Laiks   Atbildīgā 
persona/institūcija 

1.  Lēmuma par Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības 
grupu pārcelšanu uz internāta telpām izskatīšana 

2015.gada jūnijs Dome, Zasas 
vidusskolas 
direktore 

2.  Nepieciešamo pārbūves darbu tāmju un finansējuma 
plānošana  

2015.gada jūnijs Īpašuma nodaļa 

3.  Pašvaldības nolikuma izmaiņas ar adreses maiņu uz 
2015.gada 1.decembri  

2015.gada jūnijs Dome, 
juriskonsults 

4.  Pašvaldības administrācijas nolikuma izmaiņas  2015.gada jūlijs Dome, 
juriskonsults 

5.  Lēmumu izskatīšana par attiecīgo grozījumu 
izdarīšanu pašvaldības iestāžu nolikumos (bāriņtiesa, 
sociālais dienests u.c.) saistībā ar adreses maiņu. 

2015.gada 
septembris 

Dome, 
juriskonsults 

6.  Lēmuma pieņemšana par Izglītības un kultūras 
pārvaldes funkciju deleģēšanas līgumu izpildes 
izmaiņām vai atteikumu  

2015.gada jūnijs Dome, domes 
priekšsēdētājs, 
juriskonsults 

7.  Lēmuma par novada administratīvo centru 
izskatīšana  

2015.gada jūnijs Dome, 
juriskonsults 

8.  Zasas pagasta pārvaldes reorganizācijas ar 2016.gada 
1.janvāri  lēmuma izskatīšana 

2015.gada jūlijs Dome, 
izpilddirektors, 
juriskonsults 

9.  Darbinieku brīdināšanas un vienošanos slēgšanas 
uzsākšana un pabeigšana  
 

2015.gada 
1.septembris līdz 
1.oktobris  

Domes 
priekšsēdētājs un 
izpilddirektors 

10.  Vecāku informēšana par Zasas vidusskolas 
pirmsskolas izglītības grupu pārcelšanu un darbības 
pārtraukumu   

līdz 2015.gada 
1.augustam  

Zasas vidusskolas 
direktore 

11.  Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām 
plānoto telpu sagatavošana   

Lielo bērnu 
grupa 2015.gada 
21.augusts līdz 
septembra  
1.ned. 
Mazo bērnu 
grupa – 

Zasas vidusskolas 
direktore, Īpašuma 
nodaļa  
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septembris, ar 
kādu nedēļu 
brīvlaiku, līdz 
1.oktobrim 

12.  Vienotā klientu apkalpošanas centra izveide 
2016.gada 2.pusē 

 Dome, projektu 
speciālists, 
izpilddirektors 

13.  Jautājuma, par nometņu vietas un inventāra 
perspektīvo izvietošanu un attīstību, izskatīšana līdz 
2015.gada 1.augustam.   

2015.gada jūlijs 
 

Dome, projektu 
speciālists, 
izpilddirektors 

14.  Telpu sagatavošana administrācijas pārvietošanai 
(t.sk. telefoni, internets, telpu nodalījumu 
izveidošana, garāža) 

2015.gada 
septembris - 
oktobris 

Izpilddirektors, 
Īpašuma nodaļa 

15.  Brīvprātīga pirmstermiņa darbinieku, kuru darbu 
netraucē administrācijas darbinieku pārvietošana, 
pārcelšanās ar beigu termiņu  

Līdz 2015. gada 
30.novembrim 

 

16.  Zasas pagasta pārvaldes amata vietu izmaiņu 
apstiprināšana domē  

Līdz 2015.gada 
septembrim 

Izpilddirektors, 
Finanšu un 
ekonomikas 
nodaļa, 
izpilddirektors 

17.  Iestāžu, sadarbības partneru, līgumslēdzēju u.c. 
informēšana  

Līdz 2015.gada 
1.novembrim 

Lietvedības 
nodaļa, Finanšu un 
ekonomikas nodaļa 

 

 

23. § 

Lēmums Nr.157 

Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas 

kārtība” apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

A.Vanags, K.Ozola, J.Subatiņš 
 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, atbilstoši 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantam, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 31.03.2015. atzinumu Nr.18-6/2714, un ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas un Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
2015.gada 21.maija sēžu ierosinājumus, 

 
atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, U.Auzāns, I.Jātniece, O.Spēka, A.Vanags),  

PRET – nav,  ATTURAS – 4 balsis (G.Audzītis, A.Lemaka, M.Balodis, S.Vecumniece),  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:  
 
Apstiprināt nolikumu „Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas 
kārtība” (Pielikums Nr.1) un zemes nomas līguma projektu (Pielikums Nr.2). 
 

 

PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.157 (protokols Nr.7)  
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NOLIKUMS 

Jēkabpils novada pašvaldības 

neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu 
 

1. Kārtība attiecas uz Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītoša vai piederoša neapbūvēta zemesgabala 
(turpmāk – zemesgabals) nomas tiesību piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, izņemot neizpirkto lauku apvidus zemi. 

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

3. Informāciju var nepubliskot, ja tiek iznomāti sekojoši neapbūvēti pašvaldības zemes gabali bez 
apbūves tiesībām:  

3.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali;  
3.2. zemesgabali, kuri Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek 

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

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

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

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

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

7.1. Jēkabpils novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, saskaņojot lēmumu ar Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju, pieņem lēmumu attiecībā uz 
zemesgabalu, kura platība nepārsniedz 3 (trīs) hektārus ar nomas termiņu – līdz 5 (pieciem) 
gadiem (īstermiņa nomas līgums).  

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

8. Maksimālais zemes nomas tiesību piešķiršanas periods ir 10 (desmit) gadi. Ja zemes nomas 
līgumos, kas tika noslēgti pēc 2010.gada 1.janvāra, nomas termiņš ir norādīts īsāks par 10 (desmit) 
gadiem, nomas līguma termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot kopējo nomas termiņu 10 
(desmit) gadi, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu. 

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

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

11. Nomas maksas aprēķina, iekasē un kontroli par nomas maksājumiem veic pašvaldības Finanšu un 
ekonomikas nodaļa. 
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PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. 

Sēdes lēmumu Nr.157 (protokols Nr.7)  

 

ZEMES NOMAS LĪGUMS 
(paraugforma) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

10 Līgumslēdzēju rekvizīti 
IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
Vārds, uzvārds (nosaukums) 
Adrese 
Reģ.Nr. (juridiskām personām) 
Tālr., fakss 
E-pasts 
Bankas rekvizīti 
IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
_________________ __________________        _____________ _______________ 
   (paraksts)                        (atšifrējums)                     (paraksts)              (atšifrējums) 
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24. § 

Lēmums Nr.158 

Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas pagasta pārvaldei ugunsdzēsības sūkņa iegādei 
____________________________________________________ 

A.Vanags, L.Pētersone 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Bikaunieks, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Balodis, U.Auzāns, 

I.Jātniece, G.Audzītis,  O.Spēka, A.Vanags, S.Vecumniece),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ:  
 
1. Piešķirt Dunavas pagasta pārvaldei papildus finansējumu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti 

euro) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ugunsdzēsības sūkņa un aprīkojuma iegādei. 
2. Noteikt par ugunsdzēsības sūkņa un aprīkojuma uzturēšanu un lietošanu atbildīgu personu – 

Dunavas pagasta pārvaldes vadītāju A.Baltaruņķi. 


