JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2011.gada 22.decembrī

Nr.17

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās: Domes deputāti: Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags.
Nepiedalās - Domes deputāti: – Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Anda Svarāne un Māris Urbāns - attaisnotu
iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki: I.Tumanova, R.Mazulāne,
I.Jātniece, B.Vaivode, pagasta pārvalžu vadītāji un vietnieki: R.Jaudzems, J.Raubiška, A.Baltaruņķis,
A.Tropiks, J.Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa.
Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis ierosina papildināt domes sēdes
dienas kārtību ar sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants):
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Par Jēkabpils novada pašvaldības
piedalīšanos projektā
„Publisko interneta pieejas punktu
attīstība”
Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Kalna pagasts)
Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Leimaņu pagasts)
Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Rubenes pagasts)
Par Latvijas Pašvaldību savienības līgumu par AS „Latvenergo ” dāvinājumu

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
Par Jēkabpils novada pašvaldības piedalīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Kalna pagasts)
Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Leimaņu pagasts)
Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Rubenes pagasts)
Par Latvijas Pašvaldību savienības līgumu par AS „Latvenergo ” dāvinājumu
Darba kārtība:
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums
Ziņojums par būvniecības ieceri. (Nartiša)
1. Par bērnudārza ēku Leimaņu pagastā
2. Par īres tiesību piešķiršanu
3. Par adreses piešķiršanu Zasas pagastā (Liepas 1, Liepas, Zasas pagasts Jēkabpils novads)
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Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Cielaviņas”, Kalna pagasts, kadastra
Nr.56660060185)
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Oses”, Rubenes pagasts, kadastra
Nr.56820010083)
Par nosaukuma maiņu Leimaņu pagastā (Brīviņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu („Dimdari”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56740030094)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Dunavas pagastā
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Kalna pagastā (kadastra Nr.56660010075,
Kalna pagasts)
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Dignājas pagastā (kadastra Nr.56520050164,
Nr.56520020078, Dignājas pagasts)
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Rubenes pagastā (kadastra Nr.56820080164,
Nr.56820070075, Nr.56820110315, Nr.56820110323, Rubenes pagasts)
Par telpu nodošanu nomā SIA „Zasas aptieka” vajadzībām
Par telpu nodošanu nomā SIA „Rubenes aptieka” vajadzībām
Par telpu nomu („Guntara Boķa ģimenes ārsta prakse”, Kalna pagasts)
Par telpu nomu („Laimas Solas privātprakse”, Kalna pagasts)
Par telpu nomu (Dace Pabērza, Kalna pagasts)
Par telpu nomu („MRS mednieku klubs”, VRNr.000807073 „Māliņi”, Krustpils pagasts, Krustpils
novads)
Par zemes nomas līgumu laušanu Ābeļu pagastā
Par amata - vecākais zemes lietu speciālists izveidošanu un maksimālās darba algas apstiprināšanu
Par amata - Kalna kultūras nama vadītājs amata slodzes palielināšanu
Par Kalna kultūras nama vadītāju
Par Veselības koordinatoru
Par Pašvaldības policiju
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu kārtību par starpības
apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu pirmajai klasei
Par aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/154 nosacījumu maiņu
Par līdzekļu piešķiršanu prasības sagatavošanai pret LATVENERGO izdevumu segšanai (LPS
lēmums Nr.2)
Par projekta „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Gunas Zineres ģimenes ārsta
praksē” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/173) līdzfinansēšanu
Par projekta „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Ivara Eiduka ģimenes ārsta
praksē” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/001) līdzfinansēšanu
Par Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2012.- 2014.gadam apstiprināšanu
Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
pedagoga atlases nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Par grozījumiem Noteikumi „Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas
kārtība”
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam”” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
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36. Par 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” precizēšanu un publicēšanu
37. Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības
uzskaites (Ināra Blumberga)
38. Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības
uzskaites (Markovs Semions)
39. Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības
uzskaites
40. Par meža cirsmu nekustamajos īpašumos „Banderi”, „Apšu sala”, „Lācīši”, „Karjera” Dignājas
pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē
(„Banderi” kadastra Nr. 5652-002-0091, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
(„Apšu sala” kadastra Nr. 5652-003-0088, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
„Lācīši” kadastra Nr. 5652-005-0234, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
„Karjera” kadastra Nr. 5652-002-0099, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
41. Par Jēkabpils novada pašvaldības
piedalīšanos projektā
„Publisko interneta pieejas punktu
attīstība”
42. Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Kalna pagasts)
43. Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Leimaņu pagasts)
44. Par nosaukuma piešķiršanu („Valsts mežs”, Rubenes pagasts)
45. Par Latvijas Pašvaldību savienības līgumu par AS „Latvenergo ” dāvinājumu
INFORMĀCIJA
1.§
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja par 16.11.2011. domes sēdē pieņemto lēmumu
izpildi un citiem veiktajiem darbiem – iesniegtajiem projektiem ūdenssaimniecībā, iecerēm granulu ražošanā,
ēku rekonstrukcijā. Jāstrādā jautājumu risināšanā par atkritumu apsaimniekošanu.
Informācija pieņemta zināšanai.
2.§
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja novada domes deputātus par 22.novembrī Dobelē notikušās
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes jautājumiem.
Informācija pieņemta zināšanai.
3.§
Par būvniecības ieceri
Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra
Nartiša iepazīstināja deputātus ar būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai - Kokskaidu granulu
rūpnīcas būvniecība Jēkabpils novada Ābeļu pagasta īpašumā „Radžu iela 1A”, (kad. Nr. 56480010206)
Informācija pieņemta zināšanai.

1.§
Par bērnudārza ēku Leimaņu pagastā
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____________________________________________
A.Raginska, A.Vanags
Par jautājumu izteicās Antons Tropiks un Jānis Subatiņš.
Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 14.panta 1.daļas 2.punktu, 15.12.2009. LR Ministru kabineta
noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18. pantu un saņemtajiem
dokumentiem no Latvijas Nacionālā arhīva Jēkabpils zonālā valsts arhīva :
Arhīva izziņa- izraksts no 07.12.2011. nr.9-3/J-1088-jur:
1) IZRAKSTS no Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta kolhoza „ Mežgale” 1992.gada 7.februāra biedru
kopsapulcē apstiprinātā Mantas inventarizācijas saraksta nododamiem objektiem;
2) IZRAKSTS no Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta kolhoza „Mežgale” 1992.gada 7.februāra biedru
kopsapulces lēmuma Nr.4 (protokola numurs nav uzrādīts) „Mantas inventarizācijas saraksta apstiprināšana”;
3) IZRAKSTS no Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta kolhoza „ Mežgale” 1991.gada 24.jūlija lēmuma Nr
2 (protokols Nr7) „ Par bērnu dārza un kultūras nama nodošanu Leimaņu pagastam”
4) Par kopijas izsniegšanu – inventāra kartīte Nr.1688. pamatlīdzekļu uzskaitei.
Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 14.panta 1.daļas 2.punktu un ņemot vērā 2011.gada
15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komisijas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldei, pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem,
grāmatvedības uzskaitē uzņemt objektu – bērnudārzs.
2. Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam izveidot komisiju objekta – bērnudārzs novērtēšanai.
3. Uzdot Leimaņu pagasta pārvaldei sadarbībā ar Īpašumu pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas
nodaļu veikt nepieciešamās darbības īpašuma lietu sakārtošanai līdz 2012.gada 1.martam.
2.§
Par īres tiesību piešķiršanu
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
3.§
Par adreses piešķiršanu Zasas pagastā
(Liepas 1, Liepas, Zasas pagasts Jēkabpils novads)
______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 5.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Latsin”, reģistrācijas
Nr.50003121261, juridiskā adrese Meža iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, iesniegums ar
lūgumu apstiprināt adresi viņiem piederošajai ēkai (bijusī sadzīves pakalpojumu ēka), kas atrodas uz AS
„Latvijas Valsts meži” apsaimniekošanā esošā zemes gabala ar kadastra Nr.56980050023.
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Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Piešķirt adresi „Liepas” 1, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239, ēkai, kas atrodas uz zemes
īpašuma „Latvijas mežu fonds” Zasas pagasts ar kadastra Nr.56980050023, (grafiskais pielikums Nr.1).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
4.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Cielaviņas”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660060185)
_____________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša

Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada
teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu
(protokols Nr.6, 18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.
5.

Atļaut kopīpašniekiem Evijai Ā.i-S., S. Ā., un M.Ā., atdalīt no īpašuma „Cielaviņas”, Kalna pagasts,
Jēkabpils novads, kadastra Nr.56660060185, vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56660030056 platībā 13,5
ha platībā.
Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56660030056 piešķirt nosaukumu „Krasti 1”.
Noteikt īpašumam „Krasti 1” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Noteikt paliekošajam īpašumam „Cielaviņas” 10,9 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Oses”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820010083)
_______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša

Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada
teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu
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(protokols Nr.6, 18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1
punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Oses”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820010083 vienu
zemes gabalu ar kadastra Nr.56820010085 platībā 3,8 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56820010085 piešķirt nosaukumu „Mazoses”.
3. Noteikt īpašumam „Mazoses” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Oses” 11,6 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par nosaukuma maiņu Leimaņu pagastā
(Brīviņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads)
___________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2008.gada
18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Mainīt nosaukumu „Brīviņi” uz nosaukumu „Birznieki”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, pašvaldības
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.56740040182.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
(„Dimdari”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56740030094)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša

Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un 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” 17.7.punktu un saskaņā ar Jēkabpils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada
17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu.56740030094 Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, 4,9 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorija uz nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Dunavas pagastā
_____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
9. §
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Kalna pagastā
________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
10.§
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Dignājas pagastā
________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
11.§
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Rubenes pagastā
________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
12.§
Par telpu nomu
(SIA „Zasas aptieka”, Zasas pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne, J.Subatiņš
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas
4.2.punktu
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
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Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Zasas Aptieka”, vienotais reģistrācijas numurs 55403005341, juridiskā adrese „Zasas
ambulance”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, nedzīvojamās telpas ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5698-0010296-001, 157,70 kv.m. platībā, aptiekas vajadzībām, nekustamajā īpašumā „Ambulance- Aptieka”, Zasā,
Zasas pagastā Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā 5698-001-0296, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar
Tehniskās inventarizācijas lietas telpu raksturojumu, Pielikums Nr.1:
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Telpas nosaukums
Aptieka
Kāpņu telpa
Kabinets
Telpa
Koridors
Telpa
Telpa
Telpa
Telpa
Telpa
Telpa
Telpa
Telpa
Terase
Vējtveris
Kopā:

Telpas Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Platība Kv.m.
45,70
12,30
8,50
5,10
16,50
5,00
8,60
9,30
3,60
9,20
7,60
10,30
14,20
1,80
157,70

2. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00
santīmi) bez PVN gadā.
3. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Telpu Nomas līgumu ar SIA „Zasas Aptieka”,
vienotais reģistrācijas numurs 55403005341.
4. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
5.Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
6. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai uzsākt vienotu saistošo
noteikumu izstrādi.
13.§
Par telpu nomu
(SIA „Rubenes aptieka”, Rubenes pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne, J.Subatiņš
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
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41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas
4.2.punktu
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Rubenes aptieka”, vienotais reģistrācijas numurs 45403005388, juridiskā adrese
„Rubene”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nedzīvojamās telpas Nr.1; 5; 8; 10 pirmajā stāvā un
nedzīvojamās telpas Nr.10; 11; 14 otrajā stāvā, ar kopējo platību 50,70 kv.m., ēkā ar apzīmējumu kadastrā
5682-004-0200-001, nekustamajā īpašumā „Slate”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā
5682-004-0199, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Tehniskās inventarizācijas lietas telpu raksturojumu,
Pielikums Nr.1:
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Telpas nosaukums
Aptieka Nr.1
Palīgtelpa Nr.5
Tualete Nr.8
kāpņu telpa Nr.10
Kāpņu telpa Nr.10
Palīgtelpa Nr.11
Koridors Nr.14
Kopā:

Telpas Nr.
1.stāvs-1
1.stāvs-5
1.stāvs-8
1.stāvs-10
2.stāvs- 10
2.stāvs- 11
2.stāvs- 14

Platība Kv.m.
13,7
7,1
1,5
4,6
4,6
15,6
3,6
50,7

2. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00
santīmi) bez PVN gadā.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA
„Rubenes aptieka”, vienotais reģistrācijas numurs 45403005388.
4. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
14.§
Par telpu nomu
(„Guntara Boķa ģimenes ārsta prakse”, Kalna pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne, M.Cankale
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas
4.2.punktu
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt Guntaram Boķim, ģimenes ārsta praksei, ģimenes ārsta sertifikāta Nr.A-60554, nedzīvojamās
telpas Nr.5; 6; 7; 8; 9;11; 10; 1; 4; 2; 3 ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0074-001, 93,0 kv.m. platībā,
ārsta prakses vajadzībām, nekustamajā īpašumā „Doktorāts”, Kalna pagastā Jēkabpils novadā, apzīmējums
kadastrā 5666-004-0074, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 15 telpu
raksturojumu Pielikums Nr.1 :
Telpas Nr.
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Telpas nosaukums
Aptieka
Noliktava
Pieliekamais
Koridors
Kabinets
Koplietošanas telpa- koridors
Koplietošanas telpa- aptieka
Koplietošanas telpa-Koridors
Koplietošanas telpa- virtuve
Koplietošanas telpa-tualete
Koplietošanas telpa- vannas istaba
Kopā:

5
6
7
8
9
11
10
1
4
2
3

Platība Kv.m.
15,10
12,90
1,50
3,40
15,80
1,30
17,20
12,80
9,10
1,70
2,20
93,00

2. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00
santīmi) bez PVN gadā.
3. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem pagasta pārvalde piestāda Guntaram Boķim saskaņā ar
Jēkabpils novada domes apstiprinātajiem tarifiem, atbilstoši telpu izmantošanai.
4. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Guntaru Boķi,
personas kods 050550-11149, ģimenes ārsta sertifikāta Nr.A-60554, ģimenes ārsta prakses vajadzībām.
5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
15.§
Par telpu nomu
(„Laimas Solas privātprakse”, Kalna pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne, M.Cankale
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas
4.2.punktu
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt Laimai Solai, zobārsta praksei, zobārsta sertifikāta Nr.Z-601, nedzīvojamās telpas Nr.12; 13;
11; 10; 1; 4; 2; 3 ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0074-001, 66,00 kv.m. platībā, zobārsta prakses
vajadzībām, nekustamajā īpašumā „Doktorāts”, Kalna pagastā Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā 5666004-0074, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Tehniskās inventarizācijas lietas Nr.15 telpu raksturojumu
Pielikums Nr.1:
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Telpas nosaukums
Aptieka
Aptieka
Koplietošanas telpa- koridors
Koplietošanas telpa- aptieka
Koplietošanas telpa-Koridors
Koplietošanas telpa- virtuve
Koplietošanas telpa-tualete

8.

Koplietošanas telpa- vannas istaba
Kopā

Telpas Nr.
12
13
11
10
1
4
2
3

Platība Kv.m.
11,70
10,00
1,30
17,20
12,80
9,10
1,70
2,20
66,00

2. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00
santīmi) bez PVN gadā.
3. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem pagasta pārvalde piestāda Laimai Solai saskaņā ar Jēkabpils
novada domes apstiprinātajiem tarifiem, atbilstoši telpu izmantošanai.
4. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Laimu Solu,
personas kods 160466-11154, zobārsta praksei, zobārsta sertifikāta Nr.Z-601.
5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
16.§
Par telpu nomu
(Dace Pabērza, Kalna pagasts)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne, M.Cankale
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas
4.2.punktu
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Dacei Pabērzai, kā saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas Nr.09087911158,
nedzīvojamās telpas Nr.16; 14; 15; 17; 18; ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0074-001, 52,10 kv.m.
platībā, friziera pakalpojumu sniegšanai, nekustamajā īpašumā „Doktorāts”, Kalna pagastā Jēkabpils novadā,
apzīmējums kadastrā 5666-004-0074, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Tehniskās inventarizācijas lietas Nr.
11

15 telpu raksturojumu Pielikums Nr.1 :

Kopā
Ls
0,59

PVN
22%
0,13

Kopējā
summa
LVL
mēnesī
0,71

Nr.p.k
1.

Telpas nosaukums
Kabinets Nr.16

Platība
Kv.m.
11,7

Nomas
maksa
Ls/1kv.m.
mēnesī
0,05

2.

Koplietošanas telpakoridors Nr.14

1,3

0,02

0,03

0,01

0,03

3.

Koplietošanas telpauzgaidāmā telpa Nr.15

17,2

0,02

0,34

0,08

0,42

4.

Koplietošanas telpatualete Nr.17

12,8

0,02

0,26

0,06

0,31

Koplietošanas telpakoridors Nr.18
Kopā:

9,1
52,1

0,02

0,18
1,39

0,04
0,31

0,22
1,70

5.

2. Noteikt iznomātās ēkas telpu nomas maksu 0,05 Ls/kv.m.bez PVN mēnesī, t.i. Ls 1.70 (viens lats un
70 santīmi) bez PVN mēnesī.
3. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem pagasta pārvalde piestāda Dacei Pabērzai, personas kods
090879-11158, saskaņā ar Jēkabpils novada domes apstiprinātajiem tarifiem atbilstoši telpu izmantošanai.
4. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Daci Pabērzu,
personas kods 090879-11158, saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas Nr.09087911158.
5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
17.§
Par telpu nomu
(„MRS mednieku klubs”, VRNr.000807073 „Māliņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads )
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne, M.Cankale
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt „MRS mednieku klubs”, vienotais reģistrācijas Nr.000807073, juridiskā adrese „Māliņi”,
Krustpils pagasts, Krustpils novads, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Kalna
Krūkliņi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā 5666-004-0149, nedzīvojamo ēku - klēti ar
apzīmējumu kadastrā 5666-004-0149-005, ar kopējo platību 110.7 kv.m., saskaņā ar tehniskās inventarizācijas
lietu Nr.276 un saimniecības ēku ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0148-001, ar kopējo platību 39.0 kv.m.,
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saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu Nr.276A uz 5 (pieciem) gadiem,.
2. Noteikt iznomāto ēku telpu nomas maksu 0,05 Ls/kv.m.bez PVN mēnesī, t.i. Ls 7.49 (septiņi lati un 49
santīmi) bez PVN mēnesī.
3.Jēkabpils novada pašvaldībai sagatavot Telpu nomas līgumu un pilnvarot Kalna pagasta pārvaldi
noslēgt Telpu nomas līgumu.
4. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas
līgumu, līgums netiek noslēgts.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
18. §
Par zemes nomas līguma laušanu Ābeļu pagastā
____________________________________________________________
A.Vanags, A.Liepiņa
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
19.§
Par amata – vecākais zemes lietu speciālists izveidošanu
un maksimālās darba algas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska, J.Subatiņš
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
un Finanšu komitejas ierosinājumiem un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas
13.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot ar 2012.gada 1.janvāri novada administrācijā Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļā amata vienību - vecākais zemes lietu speciālists – 1,0 slodzes.
2. Papildināt Jēkabpils novada domes 20.01.2011.gada sēdes (protokols Nr.1.,16.§) lēmumu „Par pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam
noteiktajai mēnešalgu grupai”.
Pielikumu Nr.1.
Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
sēdes lēmumam (prot.Nr.17,19.§)
Jēkabpils novada administrācijas darbinieku mēnešalgas
maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

Mēnešalgas
grupa

Amata nosaukums

slodze

Apstiprināšanai
mēnešalgas
maksimālais
apmērs

ar MK
noteikumiem
Nr.1651
noteiktais
mēnešalgas
maksimālais
13

apmērs

vecākais zemes lietu speciālists
(3142 16)

9

1

480

698

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa
Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai
20.§
Par amata - Kalna kultūras nama vadītājs amata slodzes palielināšanu
_________________________________________________________________________________________

U.Auzāns, A.Raginska
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu, 2011.gada 15.decembra Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem,

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt amata slodzi 0,7 Kalna kultūras nama vadītājam ar 2012.gada 1.janvāri.
2. Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 20.01.2011.gada sēdes (protokols Nr.1.,16.§) lēmumu
„Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”.
Pielikums Nr.2
Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
sēdes lēmumam (prot.Nr.17,20.§)
Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgas
maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

Nr.
p.k.

Mēnešalgas
grupa

3.

9

slodze

apmērs

ar MK
noteikumie
m Nr.1651
noteiktais
mēnešalgas
maksimālais
apmērs

0,7 ar
01.01.2012.

278

698

Apstiprināšanai
mēnešalgas
maksimālais

Amata nosaukums
Kultūras iestādes
Kalna kultūras nama vadītājs

21.§
Par Kalna kultūras nama vadītāju
_____________________________________________________
U.Auzāns, J.Subatiņš
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.2 pantu un 2011.gada
15.decembra Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Iecelt Kalna kultūras nama vadītājas amatā – Sandru Vecumnieci ar 2012.gada 1.janvāri.
22.§
Par Veselības koordinatoru
_________________________________________________________________________________________

U.Auzāns, A.Raginska
Pamatojoties uz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes uzraudzības padomes ierosinājumu un
Veselības ministrijas 08.11.2011 vēstuli Nr.01-14/4542 par Veselības ministrijas veselības veicināšanas
koordinatoru.
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Neatbalstīt priekšlikumu finansēt veselības veicināšanas koordinatora amatu.
23.§
Par Pašvaldības policiju
_________________________________________________________________________________________

U.Auzāns, A.Raginska
Pamatojoties uz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes uzraudzības padomes ierosinājumu
par priekšlikumu Pašvaldības policijas izveidei un finansēšanai.
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme,
Inga Martinova, Aija Raginska, Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Edvīns Meņķis), ATTURAS – 2 balsis
(Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Neatbalstīt priekšlikumu finansēt Pašvaldības policijas izveidi.
24.§
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu kārtību par starpības apmaksu
starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu pirmajai klasei
_________________________________________________________________________
U.Auzāns, A.Raginska
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 28.07.2008. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.605. „Kārtība, kādā aprēķina,
piešķir un izlieto valsts budžetu pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu un 2011.gada
15.decembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Neslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pašvaldību norēķinu kārtību par starpības
apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu, Jēkabpils novadā deklarētajiem
1.klases skolēniem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs.
2. Apmaksāt visiem Ābeļu pamatskolas 1.klases skolniekiem 2011./2012. mācību gadā pusdienu
izmaksu starpību Ls 0.20 dienā vienam skolniekam, starp pašvaldības noteikto pusdienu cenu Ls 1.00 un valsts
noteikto cenu Ls 0.80.
3. Apmaksu veikt Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedībai pārvaldes budžeta ietvaros.
25.§
Par aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/154 nosacījumu maiņu
________________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Raginska
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, izvērtējot aizdevuma līgumus
un ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Aizdevuma līgumam nr.A2/1/10/154 no 2010.gada 12.februāra, trančes nr.P-8/2010 aizdevuma mērķis
„Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” mainīt
līguma:
 1.punktu aizdevumu pārfinansēt no eiro valūtas uz Latvijas valsts latiem saskaņā ar Latvijas
Bankas noteikto valūtas maiņas kursu;
 4. punktu Procenti nosacījumus uz gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada uz spēkā
esošo Valsts kases noteikto procentu likmi.
26.§
Par līdzekļu piešķiršanu prasības sagatavošanai
pret LATVENERGO izdevumu segšanai
_________________________________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska
Jēkabpils novada pašvaldībā 2011.gada 9.decembrī saņemts Latvijas Pašvaldību savienības Latvijas
Novadu apvienības 2011.gada 22.marta lēmums Nr.2 Par prasības iesniegšanu apgabaltiesā pret
LATVENERGO lēmumu nepamatoti paaugstināt elektroenerģijas tarifu.
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
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PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt prasības sagatavošanai iztērētos līdzekļus Ls 63,50 (sešdesmit trīs lati, 50 santīmi) no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pēc Latvijas pašvaldības savienības piestādītā rēķina.
2. Veikt nepieciešamos grozījumus pamatbudžetā.
27.§
Par projekta „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Gunas Zineres ģimenes ārsta
praksē” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/173) līdzfinansēšanu
_____________________________________________________
U.Auzāns, A.Raginska
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts 06.12.2011 iesniegums no ģimenes ārsta prakses Gunas Zineres
par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai Ls 2100,00.
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Gunas Zinares ģimenes ārsta
praksē” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/173) līdzfinansēšanā 15% apmērā no attiecināmajām
izmaksām.
2. Līdzfinansēšanai nepieciešamo summu iekļaut 2012.gada budžetā.
3. Slēgt līgumu ar ģimenes ārstu Gunu Zineri par līdzfinansējuma izmantošanu, veicot ieguldījumu
pašvaldības īpašumā.

28.§
Par projekta „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Ivara Eiduka ģimenes ārsta
praksē” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/001) līdzfinansēšanu
_____________________________________________________
U.Auzāns, A.Raginska
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts 06.12.2011 iesniegums no ģimenes ārsta Ivara Eiduka par
līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai Ls 2100,00.
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Ivara Eiduka ģimenes ārsta
praksē” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/001) līdzfinansēšanā 15% apmērā no attiecināmajām
izmaksām.
2. Līdzfinansēšanai nepieciešamo summu iekļaut 2012.gada budžetā.
17

3. Slēgt līgumu ar ģimenes ārstu Ivaru Eiduku par līdzfinansējuma izmantošanu, veicot ieguldījumu
pašvaldības īpašumā.
29.§
Par Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2012.- 2014.gadam apstiprināšanu
_____________________________________________________
U.Auzāns, I. Jātniece
Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.pantu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir nepieciešams izstrādāt Jaunatnes
politikas attīstības stratēģijas savām teritorijām, šāda stratēģija ir izstrādāta arī Jēkabpils novadam. Stratēģijas
publiskās apspriešanas ir notikušas gan interneta vidē, gan klātienē ar kultūras, izglītības, NVO sektora
pārstāvjiem, kā arī individuāli ar jauniešiem. Iesniegtie ierosinājumi ņemti vērā. Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādāto Jaunatnes politikas valsts programmu 2009.-2013.gadam un saskaņā ar Jaunatnes politikas
pamatnostādnēs 2009.–2018.gadam noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī saskaņā ar LR Ministru
kabineta 20.04.2009. rīkojumu Nr.246 „Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.–2018.gadam"
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2011.gada
15.decembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2012.- 2014.gadam (Pielikumā).
Pielikums
Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
sēdes lēmumam (prot.Nr.17,29.§)
Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2012. – 2014.gadam

Terminu skaidrojums
Brīvprātīgais darbs - Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas,
nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz
sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu
izmantošanu.
Darbs ar jaunatni - Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas
nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Formālā izglītība - Izglītības sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības
pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments.
Formālo izglītību iegūst akreditētās izglītības iestādēs.
Interešu izglītība - Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības
pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses - mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas
instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga.
Jaunatne - Demogrāfiskā grupa vecumā no 13 - 25 gadiem.
Jaunatnes iniciatīvu centrs - Vieta, kur jauniešiem ar dažādām iespējām tiek izveidota draudzīga, atvērta un
atbalstoša vide, kā arī veicināta sadarbība starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām. Viena no
jaunatnes iniciatīvu centra idejām ir piedāvāt jauniešiem iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika
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lietderīgu izmantošanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību dažādās dzīves situācijās, arī saistībā ar projektu
izstrādi un īstenošanu, konfliktu risināšanu u.c.
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija - Ir pašvaldības veidota padomdevēj institūcija, kuras mērķis ir veicināt
saskaņotu pašvaldības jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk iekļauj pašvaldības
speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu un valsts pārvaldes iestāžu
teritoriālo struktūrvienību pārstāvjus.
Jaunatnes lietu speciālists - Jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un
koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē
jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un
programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.
Jaunatnes organizācija - Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras statūtos viens no
darbības mērķiem ir noteikts darbs ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē veicināšana un kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas
biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, kas līdzdarbojas saskaņā ar attiecīgās
biedrības statūtiem biedrības pārvaldes institūcijās (Jaunatnes likuma 6.pants, spēkā ar 01.01.2009.).
Jaunatnes politika - Jaunatnes politika ir pastāvīga valsts politikas joma, kas nosaka jaunatnes politikas
īstenošanā iesaistītās personas, to kompetenci, sadarbību, kā arī mērķus un uzdevumus darbā ar jaunatni.
Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas,
jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, un tās izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas paši jaunieši.
Jauniešu līdzdalība - Jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, lēmumu
pieņemšanas procesā un līdzdarboties dažādās sabiedriskās aktivitātēs, organizācijās un pasākumos.
Neformālā izglītība - Neformālā izglītība papildina formālo izglītību. Neformālās izglītības mērķis ir sniegt
zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. (Jaunatnes likums.- 8.panta otrā daļa) Tā balstīta uz
aktīvu mācīšanos darot to, kas patīk un liekas interesants. Jaunatnes neformālās izglītības galvenais mērķis ir
veicināt un atbalstīt jauniešu personības attīstību.
Esošās situācijas raksturojums.
Jēkabpils novads ir izveidots 2009. gadā, apvienojoties 7 pagastiem – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna,
Leimaņu, Rubenes un Zasas. Kopējā platība- 90 441, 7 ha, 5728 iedzīvotāji. 47% teritorijas klāj meži, ir
10 „Natura 2000” teritorijas; teritorijā nav nevienas pilsētas vai mazpilsētas; uzņēmējdarbības pamatā –
lauksaimniecība un mežsaimniecība.
Īpaši – novada teritorijā ietilpst 60 kilometri Daugavas krasta, šeit dzimuši literāti – Rainis, Jānis
Akuraters, Aleksandrs Grīns.
Īpatnība – novada administrācijas darbības vieta atrodas ārpus novada teritorijas – Jēkabpils pilsētā. Tas saistīts
ar to, ka sabiedriskā transporta kustība starp teritorijas apdzīvotajām vietām ir neapmierinoša, un Jēkabpils ir
salīdzinoši sasniedzamāka pat novada attālāko apdzīvoto vietu iedzīvotājiem; kā arī – ierodoties pilsētā,
cilvēkiem ir iespējams vizīti pašvaldības administrācijā apvienot ar citu iestāžu apmeklējumu. Lai maksimāli
nodrošinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem uz vietas, pagastu pārvaldēs ir saglabāts pietiekami liels
skaits speciālistu, un lielākā daļa no pakalpojumiem ir pieejama uz vietas. Papildus – tiek domāts par e –
pakalpojumu attīstību, viena no 2010.gada inovācijām ir videokonferenču norises uzsākšana.
Pieejamā kultūras infrastruktūra, ietverot pasākumu specifiku.
Novadā darbojas 7 kultūras nami:
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Ābeļu tautas nams. Darbojas Ābeļu pagasta amatierteātris, ko no 2002.gada vada režisors Pēteris Draņevičs;
jauktais vokālais ansamblis; vīru vokālais ansamblis „Pieci plus...”, Ābeļu tautas nama tradīcijas ir: Lāčplēša
dienas skrējiens novembrī, Jāņa Akuratera atceres diena, Valsts svētku un gadskārtu ieražu svētku svinēšana.
Regulāras izstādes un koncerti. 2011. gadā atklāta brīvdabas estrāde pie Ābeļu pamatskolas – ainaviski skaistā
vietā, ar skatu uz Daugavu. Šai estrādē notika viens no novada nozīmīgākajiem pasākumiem – Saimnieku un
saimnieču diena.
Dignājas kultūra. Nav konkrētu telpu – pasākumi notiek Dignājas pamatskolā un pagasta pārvaldes ēkā,
vasaras sezonā – Dignājas brīvdabas estrādē, kas ir renovēta 2010.gadā, nodrošinot sakoptu, ainaviski skaistu
vidi. Pagasta kultūras darbs raksturojams ar to, ka liela uzmanība tiek veltīta kultūrvēsturiskā mantojuma, īpaši
– folkloras mantojuma apkopošanai. Darbojas profesionāla folkloras kopa „Dignōjīši”. Tiek atzīmēti gadskārtu
ieražu svētki, koncerti, atpūtas un izklaides pasākumi. Darbojas jauktais vokālais ansamblis „Madaras” un
amatierteātris „Dignāja”. Citas tradīcijas – represēto piemiņas dienas pasākums martā, Daugavas svētki maijā,
amatierteātru sadraudzības pasākums „Palaunadža lustes” augustā, ražas svētki oktobrī, Lāčplēša dienas lāpu
gājiens novembrī.
Dunavas pagasta kultūras nams. Vadītāja Anita Ozoliņa. Darbojas: sieviešu vokālais ansamblis „Variācija”,
šogad kolektīvam nosvinēta 5 gadu jubileja , vadītāja - Laine Zeile. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste”
vadītāja – Anita Ozoliņa.
2011.gada maija beigās veiksmīgi aizritējuši Jēkabpils novada svētki, kuri tika rīkoti gar Daugavas krastu
esošajos pagastos. Dunavas pagastā, pie Daugavas plostnieku akmens tika organizēts zemnieku un amatnieku
tirgus, apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, iepazīties ar NVO darbošanās
veidiem un iegādāties to izstrādājumus. Pirmo reizi šogad tika organizēti „Vasaras saulgrieži”, ko ceram ieviest
kā tradicionālu pasākumu.
Kalna pagasta kultūras nams. Vadītāja – Sandra Vecumniece. Darbojas Kalna pagasta Dubultu ciemā.
2011.gadā Kultūras namā uzsākts remonts, jo tas ir vissliktākajā tehniskajā stāvoklī, salīdzinot ar citiem novada
kultūras namiem. Kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis, amatierteātris, līnijdeju grupa. Tradīcijas – Teātru
karuselis, Senioru pēcpusdienas, Ģimeņu sporta diena. 2010.gadā nama telpās darbu uzsākusi biedrība „Cerību
logi”, kas aktivizē iedzīvotājus un piedāvā regulāras rokdarbu nodarbības, izstādes, apmācību pasākumus.
Leimaņu tautas nams. – Vadītājs no 2011.gada 1.oktobra Gints Audzītis. Tautas nams renovēts 2010.gadā,
iegūta gan vizuāli izteiksmīga fasāde, gan ērtas, modernas iekštelpas. Īpašais – pie tauta nama izveidots Latvju
zīmju parks, kas ir gan Leimaņu pagasta vizītkarte, gan viena no novada skaistākajām vietām. Kolektīvi –
sporta pulciņš, interešu kopa „Varavīksne”. Tradīcijas – ziedu izstāde „Sarunas ar ziediem” septembrī,
Miķeļdienas izstāde, sveču diena, gadskārtu ieražu svētki.
Rubenes kultūras nams. Vadītāja – Inta Tomāne. Nams ir renovēts, atrodas Rubenes dabas parka vidū – zaļa,
gleznaina vide, ir ūdenskrātuve un brīvdabas estrāde, rotaļu laukumi bērniem. Kolektīvi – vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Rasa”, sieviešu vokālais ansamblis „Kantilēna”, Jauktais vokālais ansamblis „Āre”, bērnu vokālais
ansamblis „Puķuzirņi”, senioru dāmu deju grupa „Draiskās peonijas”, folkloras kopa „Kāre”, bērnu un jauniešu
teātra pulciņš „Dadzīši”. Interešu grupas - sporta pulciņš, lietišķās mākslas pulciņš, interešu kopa “Gardēdis”.
Tradīcijas – vokālo ansambļu sadziedāšanās „Mēs tikāmies martā”, Bērnu un jauniešu svētki, Senioru
pēcpusdiena, humora koncerts „Raibais karuselis”, konkurss „Skaistākā jāņuguns”, Līgošana Slates Vecāru
šķūnī, mūzikas festivāls „Mazā ziņģe” jūlijā, sporta pasākums „Rubeņa vasara”. Tiek svinēti valsts svētki,
gadskārtu ieražu svētki, pieejama sporta zāle, trenažieru zāle. Rubenes kultūras nams ir novada vadošais
kultūras nams, tā darbība - visaktīvākā un plašākā.
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Zasas kultūras nams. Otrs lielākais novada kultūras nams ar aktīvu dzīvi un izkoptām tradīcijām. Īpaši –
kvalitatīvi deju kolektīvi, amatierteātris, bērnu vokālais ansamblis un koris „Putni”.
Darbojas – pirmsskolas deju kolektīvs, bērnu vokālais ansamblis „Smaidiņi”, bērnu dramatiskais kolektīvs,
jauniešu deju kolektīvs „Solis”, Sieviešu vokālais ansamblis, dramatiskais kolektīvs.
Tradīcijas – Bērnu un jauniešu koncerts – konkurss „Satiksimies Zasā” aprīlī; dramatiskā kolektīva pirmizrāde
aprīlī; pasākums „Atkal Līgo klāt!”, sporta svētki augustā, pasākums „Atnāc ar savu dziesmu, un nesaki, ka tev
ir bail!” oktobrī; popmūzikas festivāls „Zasa” augustā. No 2011. gada darbojas izstāžu zāle.
Amatniecības centrs „Rūme” Zasas pagastā. Apsaimnieko pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Sēļu pūrs”.
Centrs izveidots 2010.- 2011.gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros. Piedāvā nodarbības
amatniecībā, plenērus, izstādes, ekskursijas pa Zasas parku.
Novada kopējās kultūras un sabiedriskās dzīves tradīcijas:
- Novada svētki maijā.
- Saimnieku un saimnieču diena jūlijā – augustā.
- Konkurss „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts”.
- Bērnības svētki.
- Stipro ģimeņu diena.
- Dzejas dienas Raiņa muzejā „Tadenava”.
- Valsts svētku svinības.
2011.gada septembrī darbību ir uzsācis Jēkabpils novada koris „Putni” Sandras Kasparsones vadībā. Korī
šobrīd ir 56 dziedātāji, kuru vidū ir liels jauniešu īpatsvars. Kora mēģinājumi notiek Zasas kultūras namā, un
novada pašvaldība nodrošina transportu koristiem no visas novada teritorijas.
Sporta infrastruktūra un norises.
Papildus kultūras darbam, noteikti ir nepieciešams pieminēt sporta dzīves aktualitātes novadā.
Varam lepoties ar to, ka faktiski katrā pagastā pie skolas vai kultūras nama ir sporta laukums – 2009. –
2011.gadā ir renovēti vai izbūvēti no jauna labiekārtoti un moderni sporta laukumi pie Dignājas pamatskolas,
Dunavas pamatskolas, Ābeļu pamatskolas, Rubenes pamatskolas. Sporta aktivitātēm piemērotas teritorijas
labiekārtotas arī pie Leimaņu tautas nama un Rubenes kultūras nama. Ar plašu sporta halli var lepoties Zasas
vidusskola; 2010. Atjaunotu sporta zāli ieguva arī Dunavas pamatskola; 2011. Gadā – ekspluatācijā tika nodota
lielākā un modernākā sporta zāle novadā – pie Ābeļu pamatskolas.
Paralēli sakārtotai infrastruktūrai, novadā ir aktīva sporta dzīve – notiek novada sporta svētki, regulāras
sacensības, gan jauniešu, gan pieaugušu novada sportistu komandas ar labiem panākumiem startē dažāda līmeņa
sacensībās. Sporta attīstībai novada teritorijā ir tradīcijas, un to uzturētāji ir – Arnolds Jakubovskis Ābeļu
pagastā, Jānis Kokins un Edvīns Grauzs Zasas pagastā, Uldis Auzāns Dunavas pagastā, Juris Rubiķis Rubenes
pagastā; šeit jāmin arī autosporta entuziasti – Andis Bikaunieks Dignājas pagastā, Aigars Līcis un Māris
Ozoliņš Kalna pagastā.
Lai šo aktivitāti uzturētu un attīstītu, 2011.gadā pašvaldībā darbu ir uzsācis sporta koordinators Indars
Mucenieks, kurš ir viens no jaunajiem novada speciālistiem, kā arī aktīvs sportists.
Nozīmīgākie sporta notikumi 2011.gadā bija:
- Basketbola sacensības Dunavā, kurās piedalījās ap 100 dalībnieki, to vidū – arī Latvijas basketbola
elitē pazīstami sportisti.
- Volejbola sacensības Zasā, kurās iesaistījās ap 100 dalībnieki.
- Novada sporta spēles Zasā ar vairāk nekā 150 cilvēku lielu dalībnieku skaitu.
- Līdzdalība Starpnovadu sporta spēlēs Viesītē. Novada komanda, ko veidoja apmēram 50 cilvēki,
šajās spēlēs ieguva otro vietu.
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- Florbola sacensības Zasā ar 11 komandu piedalīšanos.
Paralēli šiem lielāka apjoma pasākumiem, ir notikuši galda spēļu turnīri, kā arī sadraudzības pasākumi, kopējas
sacensības ar paraolimpisko spēļu dalībniekiem.
Skolu, bērnudārzu u. c. izglītības iestāžu darbība novadā.
Jēkabpils novadā ir 6 vispārizglītojošās skolas – 5 pamatskolas un 1 vidusskola. Vidusskolā darbojas arī
Viesītes Sporta skolas sporta grupas.
Ābeļu pamatskola Skolēnu skaits 99. Skola atrodas pavisam netālu no Jēkabpils pilsētas, līdz ar to ir iespēja
piesaistīt arī pilsētas bērnus. Skola realizē 3 izglītības programmas – vispārējo pamatizglītības programmu,
speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem un speciālo pamatizglītības
programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tas ieinteresē daudzus vecākus. Šogad pie skolas
nodota ekspluatācijā novadā lielākā sporta zāle, rekonstruēts sporta stadions, pie skolas Daugavas krastā
izbūvēta brīvdabas estrāde. Tas paver jaunas iespējas skolas attīstībai. Šogad skola svinēja savas pastāvēšanas
170 gadu jubileju.
Dignājas pamatskola Skolēnu skaits 63. Ja kādreiz skola lepojās kā rajona viena no lielākajām skolā ar 140
skolēnu skaitu, tad šobrīd skolēnu skaits ļoti sarūk (līdzīgi kā visās izglītības iestādēs). Domājot par jaunām
iespējām, pie skolas ir atvērtas pirmsskolas bērnu grupas, notiek 5-6 gadīgo bērnu apmācība. Skolā ir
rekonstruēts sporta laukums, ierīkota centrālapkure, veikta skolas siltināšana. Vecā skolas akmens ēka ir
padarīta ļoti mūsdienīga iekšpusē. Skolā aktīvi darbojas mazpulku organizācija un folkloras kopa „Dignājieši” ,
sadarbībā ar novada speciālistiem izstrādāts un atbalstīts COMENIUS daudzpusējo partnerību projekts „Par
Eiropas tautas mūziku”.
Dunavas pamatskola Skolēnu skaits 42.
Dunavas skola ir viena no mazākajām novada skolām, bet iesaistīšanās Sorosa fonda – Latvija projektā
„Dunavas pamatskolas pilnveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā dienesta atbalsta centru”
deva it kā „otro elpu” gan skolas kolektīvam, gan apkārtējai sabiedrībai. Skolā veikta sporta zāles
rekonstrukcija, labiekārtots sporta laukums. Skolas kolektīvu varētu raksturot kā savas skolas un pagasta
patriotus un izglītības darba entuziastus.
Rubenes pamatskola. Skolā mācās 87 skolēni. Skolai raksturīga stabila attīstība, saglabājot samērā vienmērīgu
skolēnu skaitu. Pagājušajā gadā, reorganizējot pirmsskolas izglītības iestādi „Zelta sietiņš” , to pievienoja
Rubenes pamatskolai. Šogad notiek pagasta sporta laukuma rekonstrukcija. Gadu gaitā, sadarbībā ar pašvaldību,
veikta skolas siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija. Skola ir vienīgā novadā, kur aktīvi darbojas
jaunsargi.
Zasas vidusskola. Skolēnu skaits 143. Skola ir novada centrālā skola, taču, šobrīd piedāvājot tikai vienu
izglītības programmu vidusskolā – vispārējās vidējās izglītības programmu, ir grūtības saglabāt noturīgu
skolēnu skaitu vidusskolas klasēs. Zasas vidusskolas īpašais piedāvājums ir augstā līmenī attīstīta interešu
izglītība, skolā darbojas 5 deju kolektīvi un attīstīta sporta dzīve. Bez skolas piedāvātajiem sporta pulciņiem ,
skolā atvērtas Viesītes Sporta skolas divas grupas – volejbola un sākuma sagatavošanas grupa. Un, protams,
skaistais Zasas parks ap skolu ir brīnišķīga relaksācijas vieta pēc intensīva mācību darba, tāpēc arī te regulāri
notiek vasaras nometnes.
Bērzgala pamatskola. Skolēnu skaits 41. Viena no skaitliski mazākajām skolām, kas atrodas skaistā, baltā ēkā,
ar skaisti atremontētām klašu telpām, bet sarūkot iedzīvotāju skaitam, arī skolēnu skaits samazinās.
Bibliotēkas.
Novadā ir 11 bibliotēkas, kurās visās ir pieejams publiskais internets:
- Ābeļu bibliotēka. Pieejami 6 datori ar internetu, kopēšanas un printēšanas iespējas, ir izveidota zona bērniem
ar rotaļlietām un grāmatām. Salīdzinot ar citām novada bibliotēkām – ir labs finansējums jaunākās literatūras
iegādei un labs lasāmvielas krievu valodā piedāvājums.
- Dignājas bibliotēka. Pieejami 5 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, kopēšanas un printēšanas iespējas.
Īpaši – liela uzmanība veltīta pagasta bērniem, kuri šeit daudz pavada brīvo laiku; mazākajiem iekārtots rotaļu
stūrītis. Tiek rīkotas tematiskas izstādes, viktorīnas, Lieldienu un Ziemassvētku pasākumi, Helovīna vakars.
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Dunavas bibliotēka. Darbojas Dunavas sabiedrisko resursu centra telpās (pamatskola, centrs, kultūras nams,
bibliotēka), 2010.gadā iegūtas jaunas, moderni aprīkotas telpas, nodrošināta interneta pieejamība. Ir atsevišķs
stūrītis bērniem, tiek regulāri rīkotas plašas, labi apmeklētas izstādes, notiek semināri, apmācību nodarbības.
Tadenavas bibliotēka. Vismazākā bibliotēka novadā, taču – ar īpašu iekārtojumu un auru, par ko jāpateicas tās
vadītājai. Ir pieejami 4 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, tāpat – prese, grāmatas. Regulāri – tematiskās
izstādes, gaumīgs, mājīgs iekārtojums, noformējums atbilstoši gadskārtu svētkiem.
Kalna bibliotēka. Atrodas Kalna pagasta pārvaldes ēkā, pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu, kopēšana,
printēšana, Piedalās VKKF konkursos, lai piesaistītu papildus finansējumu. Pasākumi – gada nogales pasākums
bērniem, tematiskās literatūras izstādes, jauno grāmatu dienas, kopīgas lasīšanas pēcpusdienas pirmsskolas
vecuma bērniem.
Mežzemes bibliotēka. Darbojas Kalna pagasta Dubultu ciemā, ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu,
iekārtots stūrītis bērniem. Pasākumi – literatūras tematiskas izstādes, mīklu minēšanas un lasīšanas
pēcpusdienas pirmsskolas vecuma bērniem.
Leimaņu bibliotēka. Darbojas Leimaņu pagasta Mežgales ciemā. Vienu reizi nedēļā grāmatu apmaiņa notiek
arī Leimaņu Tautas namā. Pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu, aktīvi darbojas „Bērnu žūrijas” projektā,
rīko noslēguma pasākumu. Piedalās Grāmatu svētkos, Letonikas konkursā, akcijā „Dāvini no sirds”,
ziemassvētku dāvanu radošajās meistardarbnīcās.
Rubeņu bibliotēka. Darbojas Rubenes pagasta pārvaldes telpās, pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu.
Pasākumi – kolekcionāru izstādes, literatūras izstādes, Dzejas dienas, tikšanās ar literātiem, tematiski pasākumi.
Slates bibliotēka. Darbojas Rubenes pagasta Slates sabiedriskā centra telpās, ir pieejami 4 datori ar interneta
pieslēgumu. Piedāvā datoru apmācību programmu pieaugušajiem „Iepazīsti – izmanto!”. Pasākumi – literatūras
izstādes, rokdarbu un privāto kolekciju izstādes.
Zasas bibliotēka. Darbojas Zasas pagasta pārvaldes telpās, pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu, ir skaistas
telpas izstādēm, tiek izstādītas gan privātkolekcijas, gan mākslas darbi, mākslas skolas audzēkņu darbi.
Liepu bibliotēka. Darbojas Zasas pagasta Liepu ciemā. Grāmatu krātuve ir neliela, bet mājīga, ar jauku
atmosfēru. Pieejamas 5 datorvietas ar interneta pieslēgumu. Īpaši – ir pieejami novadpētniecības un apkopoti
tematiskie materiāli, regulāri tiek rīkotas nelielas izstādes.
Sabiedrisko organizāciju darbība .
Jēkabpils novadā darbojas 15 biedrības – Ābeļu pagastā „Ābeļzieds” un „Ūsiņš”, Dignājas pagastā –
daudzbērnu ģimeņu apvienība „Dzīpariņš”, Dignājas pamatskolas mazpulks un sporta klubs „Slīterāni”;
Dunavas pagastā – „Pavadiņa” un „Dzīves prasmes”, Rubenes pagastā – „Saime”, „Ūdenszīmes” un „Pūpols”;
Zasas pagastā – „Sēļu pūrs” un „Noskaņa”, Leimaņu pagastā – „Akācija plus” , Kalna pagastā – „Cerību logi”
un Rīgā reģistrēta nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” rehabilitācijas centrs „Dūjas”. Papildus šīm biedrībām aktīvi
darbojas trīs mednieku klubi.
Konkrētās nevalstiskā sektora attīstības perspektīvas – neraugoties uz to, ka biedrību skaits ir samērā
liels, perspektīvā būtu nepieciešams:
1. Aktīva, kopienas intereses pārstāvoša biedrība katrā apdzīvotā vietā. Biedrība, kas darbojas kā reāls
kopienas( arī tad, ja šī kopiena sastāv no 30 – 50 cilvēkiem) sabiedriskās dzīves centrs. Šobrīd šādu
biedrību ļoti trūkst, piemēram, Ābeļu pagasta Lašu ciematā, Zasas pagasta Liepās un Akmeņārēs,
Rubenes pagasta Slatē, Dunavas pagasta Sudrabkalnā, Dignājas pagasta Vandānos.
2. Dažas biedrības, kas attīsta konkrētu specifiskās darbības jomu, un darbojas visa novada teritorijā.
Šobrīd visvairāk trūkst spēcīgas jaunatnes organizācijas, kā arī biedrības, kas attīstītu vides aizsardzības
un tūrisma aktivitātes.
Jauniešu situācija un problēmas.
Jaunatne ir viena no tām sabiedrības grupā, kuras situācija novadā, līdzīgi kā citās Latvijas lauku teritorijās, ir
būtiski apdraudēta. Neraugoties uz to, ka novadā ir attīstīta gan sporta, gan kultūras infrastruktūra, tomēr trūkst
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būtiskākā – kvalificētas un saistošas nodarbinātības perspektīvu, kas ļautu jauniešiem plānot stabilu
nākotni dzimtajā pusē.
Darbu ar jaunatni apgrūtina zemais apdzīvotības blīvums, tas, ka teritorijā ir tikai viena vidusskola – Zasas
pagastā, kā arī nav Bērnu un jauniešu centra, kas uzņemtos vadošās šīs sfēras funkcijas. Darbu ar jaunatni veic
gan izglītības, gan kultūras un sporta iestādes, kā arī aktīvais nevalstiskais sektors, daudz uzmanības tam velta
arī pašvaldība. Tā , piemēram, pašvaldības apbalvojumos, ko sākot no 2009. gada pasniedz Valsts svētkos, ir
izveidota arī nominācija „ Jaunietis”.

Jaunatnes politikas attīstības stratēgijas galvenie uzdevumi ir:
1. Attīstīt un uzturēt institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni.
2. Attīstīt jaunatnes informācijas sistēmas Jēkabpils novadā.
3. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu.
4.Paaugstināt jauniešu līdzdalību nevalstiskā sektora aktivitātēs.
5. Paaugstināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības līmeni brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanā.
6. Veicināt karjeras plānošanas prasmes un uzņēmējdarbības ieceru attīstību.
2011. gadā pašvaldībai ir izstrādāta un apstiprināta Attīstības programma 2012.- 2018. gadam.
Programmā iekļautā vīzija skan:
„Jēkabpils novads – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.”
Tai pakārtoti pašvaldības attīstības stratēģiskie mērķi:
- Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs;
- Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta;
- Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi.
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Saskaņā ar novada Attīstības programmu, ir izvirzīta arī Jaunatnes politikas vīzija:
„Jēkabpils novadā ir jauniešiem draudzīga, atbalstoša vide, kas sekmē jauniešu vispusīgu attīstību,
nodrošina interešu un spēju realizāciju, motivē plānot savu nākotni dzimtajā pusē.”
Rīcības plāns darbam ar jaunatni 2012. – 2014. gadā
Jaunatnes
politikas
darbības
virziens

Jaunatnes
politikas
mērķis

1.
Institucionāl
ā sistēma
darba ar
jaunatni
īstenošanai.

1.1. Attīstīt un
uzturēt
institucionālo
sistēmu
darbam ar
jaunatni

Atbilstība
Jēkabpils
novada
Attīstības
programma
2012.-1018.
noteiktajām
vidēja termiņa
prioritātēm
1.1.1. Sekmēt vismaz
VP10 Efektīva
vienas jauniešu NVO
dialoga veidošana
izveidošanos Jēkabpils ar iedzīvotājiem,
novadā, sniegt šai
uzņēmējiem un
organizācijai
citiem sociāliem
konsultatīvo atbalstu
partneriem
1.1.2. Izveidot vismaz
U27. Atbalstīt
divus jauniešu dienas
nevalstiskā
centrus pie novada
sektora attīstību
kultūras iestādēm(
VP1 Mūsdienu
Potenciāli – Rubeņu
prasībām
kultūras nams, Zasas
atbilstoša
kultūras nams vai
izglītība, tās
Leimaņu tautas nams)
attīstība un
1.1.3. Organizēt
pieejamības
apmācības,
nodrošināšana
informatīvus
U3 Attīstīt
pasākumus par
mūžizglītību un
jaunatnes politikas
nodrošināt tās
aktualitātēm; nodrošināt pieejamību
vismaz viena
starptautiska projekta
(programma Jaunatne
darbībā) īstenošanu
novadā.
1.1.4. Ne retāk kā divas
reizes gadā organizēt
jauniešu tikšanos ar
novada vadību un
domes deputātiem.
Jaunatnes politikas
uzdevumi

Atbildīgās
institūcijas/personas

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists,
kultūras
darbinieki

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists,
izglītības
iestādes, kultūras
darbinieki,
nevalstiskais
sektors.
Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists,
pašvaldības
administrācija,
izglītības
iestādes.
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2. Jauniešu
informētība
un līdzdalība

2.1. Jaunatnes
informācijas
sistēmas
attīstība
Jēkabpils
novadā

2.1.1. Jauniešu
informācijas stendu
uzturēšana izglītības un
kultūras iestādēs un
informācijas
aktualizēšana tajos
2.1.2. Regulāra Zasas
vidusskolas avīzes “
Baltais ceļš”
publicēšana novada
mājaslapā –
www.jekabpilsnovads.l
v/ publikācijas un
statistika

Vp10 Efektīva
dialoga veidošana
ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un
citiem sociāliem
partneriem
U26 Veicināt
sabiedrības
līdzdalību
publiskos
procesos un
uzlabot
informācijas
pieejamību

2.1.3. Regulāra ( ne
retāk kā 4 reizes gadā)
jauniešiem aktuālas
informācijas vai
interviju ar jauniešiem
publicēšana novada
domes informatīvajā
izdevumā „Ļaudis un
darbi”

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists

2.1.4. Informācijas par
pašvaldības darbu ar
jaunatni ievietošanu
mājas lapā
www.jekabpilsnovads.l
v/sabiedrības līdzdalība

3. Jauniešu
pašorganizēša
nās un
karjeras
plānošanas
attīstība

3.1. Attīstīt
jauniešu
brīvprātīgā
darba sistēmu

3.1.1. Īstenot jauniešu
brīvprātīgā darba
vietējā līmenī
popularizēšanas
aktivitātes.
3.1.2. Popularizēt
starptautisko
brīvprātīgo darbu.
3.1.3. Motivēt novada
nevalstiskās
organizācijas iesaistīt
jauniešus brīvprātīgajā
darbā

Izglītības un
kultūras iestādes
– izvietošana;
Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists –
aktuālās
informācijas
nodrošinājums.
Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists, IT
speciālists.

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists, IT
speciālists.
VP10 Efektīva
dialoga veidošana
ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un
citiem sociāliem
partneriem
U27. Atbalstīt
nevalstiskā
sektora attīstību

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists
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3.2.
Paaugstināt
jauniešu
līdzdalību
nevalstiskā
sektora
aktivitātēs

3.3. Jauniešu
iniciatīvas
paaugstināšana
brīvā laika
pavadīšanas
iespēju
dažādošanā.

3.4. Karjeras
plānošanas un
uzņēmējdarbīb

3.2.1. Veikt Jēkabpils
novada NVO biedru
sastāva analīzi pa
vecuma grupām,
identificējot jauniešu
īpatsvaru tajās.
3.2.2. Identificēt NVO,
kurā ir lielāks jauniešu
īpatsvars, un kurām ir
potenciāls attīstīt savu
darbību šai virzienā.
3.2.3. Veikt
konsekventu darbu ar
izraudzītajām NVO,
izstrādājot jauniešiem
saistošus projektu
pieteikumus, šai
procesā iesaistot arī
pašus jauniešus
3.3.1. Veicināt
jaunatnes auditorijai
adresētu pasākumu
īpatsvara palielināšanos
novada kultūras
iestādēs.
3.3.2. Veicināt sporta
infrastruktūras
efektīvāku
izmantošanu, iesaistot
jauniešus sporta spēļu
organizācijā un norisēs.
3.3.3. Attīstīt jauniešu
iniciatīvu vides
sakopšanas talku
norisēs, uzklausīt
priekšlikumus par
teritoriju labiekārtošanu
un iekļaut tos
investīciju projektu
plānā, nodrošinot arī
pašu jauniešu līdzdalību
labiekārtošanas
aktivitātēs.
3.3.4. Veicināt jauniešu
patriotiskās
audzināšanas attīstību,
līdzdalību politikas
plānošanas procesos.
3.4.1. Nodrošināt
informācijas un
konsultāciju

VP10 Efektīva
dialoga veidošana
ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un
citiem sociāliem
partneriem
U27. Atbalstīt
nevalstiskā
sektora attīstību

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists, IT
speciālists

VP3 Veselīga
dzīvesveida
popularizēšana,
sabiedrības
veselības
uzlabošana un
sporta attīstība
U7. Attīstīt sporta
un atpūtas
pakalpojumus un
infrastruktūru,
veicināt veselīgu
dzīvesveidu

Kultūras
darbinieki

Sporta
koordinators,
izglītības iestādes

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists,
pagastu
pārvaldes, sporta
speciālists

VP12
Uzņēmējdarbības
un daudzveidīgas

Kultūras iestādes,
izglītības
iestādes,
nevalstiskais
sektors
Izglītības
iestādes, NVO
sektors
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as ieceru
attīstība

pieejamību par
tālākizglītības un
karjeras izvēles
iespējām.
3.4.2. Ne retāk kā vienu
reizi gadā organizēt
jauniešu tikšanos ar
vietējiem uzņēmējiem,
kā arī, iespēju robežās –
ar inovatīvas un
veiksmīgas
uzņēmējdarbības
uzsācējiem no Latvijas.
3.4.1. Organizēt
konkursu jauniešiem
par mazās
uzņēmējdarbības
inovācijām Jēkabpils
novada teritorijā – ideju
konkurss vienu reizi
gadā. Iespēju robežās –
labākās idejas izmantot
projektu pieteikumu
izstrādē, to autoriem
radot iespējas šīs idejas
īstenot.

lauku teritoriju
attīstības
veicināšana
U29. Atbalstīt
uzņēmējdarbības
attīstību, veicināt
novada
uzņēmumu
konkurētspēju

Izglītības
iestādes,
Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists

Informācijas un
sabiedrisko
attiecību
speciālists,
pašvaldības
administrācija,
projektu
speciālists.

30.§
Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
pedagoga atlases nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
_____________________________________________
U.Auzāns, E.Ūbele
Ņemot vērā 2011. gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas atzinumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 27. pantu, LR Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”” 65.1.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu nr.
539 2. un 3.punktus un 2010. gada 14. janvāra pārjaunojuma līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un
Jēkabpils novada pašvaldību Nr.01-07.1.2-4/2
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagoga atlases nolikumu jaunā redakcijā (nolikums pielikumā).
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Pielikums
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.17,30.§)
Nolikums izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.998
„Noteikumi par darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos””65.1.2.apakšpunktu un Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija noteikumu nr. 539 2. un 3.punktiem,
2010. gada 14. janvāra pārjaunojuma līgumu
starp IZM un Jēkabpils novada pašvaldību
Nr. 01-07.1.2-4/2

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
pedagoga atlases nolikums
Pamatojoties uz sadarbības partneru apliecinājumiem par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta
īstenošanā
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos”
ietvaros iesniegtiem LR Izglītības un zinātnes ministrijā, 2009. gada 9. novembra līgumu Nr. 01-07.25/14 starp Izglītības un Zinātnes ministriju un Jēkabpils rajona pašvaldības administrāciju un 2010.
gada 14. janvārī noslēgto pārjaunojuma līgumu Nr. 01-07.1.2-4/2 starp Izglītības un zinātnes ministriju
un Jēkabpils novada pašvaldību, apstiprināt šo nolikumu Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” īstenošanai Krustpils,
Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības
pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības
iestādē un piedalās izglītības programmas īstenošanā.
I.Vispārīgie jautājumi
1

2

3

Stipendiju vai mērķstipendiju piešķiršanas kārtība izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem 539 „
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 998 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (turpmāk – Noteikumi).
Stipendiju vai mērķstipendiju piešķiršanas kārtība ir saistoša vispārējās un profesionālās izglītības
pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības
iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk
jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai zaudē darbu izglītības iestādē, kuri piedalās stipendiju
saņemšanas konkursā.
Stipendiju vai mērķstipendiju piešķir zināšanu un prasmju (kompetences) pilnveides atbalstam un
pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamās pārkvalifikācijas atbalstam.
II. Stipendijas vai mērķstipendiju piešķiršanas mērķi

4

Veicināt pedagoga apmācības vispārīgu vai specifisku prasmju apguvei, kas pedagogam ir
nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanu vai
29

5

6

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu.
Veicināt pedagogu tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai
nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā
skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstošo normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai.
Atbalstīt pasākumus, kas nepieciešami pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas
ieviešanai un tālākai attīstībai.
III. Stipendijas vai mērķstipendijas pretendents

7

8

9

Stipendiju var saņemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo
pārmaiņu dēļ – pedagoga darba slodze ir mazāka par divpadsmit kontaktstundām nedēļā kopā visās
izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus
izglītības iestādes.
Stipendiju var saņemt pedagogs, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai
nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas profesionālās
kvalifikācijas.
Mērķstipendiju var saņemt pedagogs, kurš strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar
darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš iesaistījies
savas profesionālās darbības novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu profesionālās darbības
novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tās tālāku attīstību.
IV. Stipendijas vai mērķstipendijas pretendenta iesniedzamie dokumenti

10
11
12

13

14
15

Stipendijas/mērķstipendijas pretendenta iesniegums.
Stipendijas pretendenta CV.
Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca mazāk par
divpadsmit kontaktstundām nedēļā.
vai
Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, par pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamo
pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību priekšmeta vai izglītības programmas
skolotāja pienākumus.
Vai
Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca sešas vai
vairāk kontaktstundas nedēļā.
Izglītības iestādes izsniegta izziņa par konkrētā pedagoga apmācību nodrošināšanu.
V. Stipendijas vai mērķstipendijas pretendenta atlases kritēriji

17

18
19

20

Pieteikšanās laiku stipendijai vai mērķstipendijai nosaka ar novada un republikas pilsētas pašvaldības
vai novada un republikas pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldes rīkojumu, un tas atbilstoši
Noteikumiem, ir divas nedēļas. Pēc noteiktā laika iesniegtie dokumenti izvērtēšanas procesā
nepiedalās.
Iesniegto dokumentu atbilstība prasībām, noteikta šī Nolikuma IV punktā un pielikumā Nr.1.
Prioritāri atbalsts tiek piešķirts pedagogam, kuram nepieciešams saņemt apmācību darbam citā nozarē
vai specialitātē, vai pedagogam, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks
jaunos apstākļos.
Stipendijas saņemšanā pedagoga apmācībai vispārīgu vai specifisku prasmju apguvei, kas pedagogam
ir nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanu vai
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu, prioritāte ir tam pedagogam, kurš iesniedz
Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta apliecinājumu par konsultāciju/izglītības iestādes
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21

22

23
23.1

23.2

23.3.
23.4.
23.5.

23.6.
24.
25.

26.
27.

izsniegtu izziņu par konkrētā pedagoga apmācību nodrošināšanu.
Stipendijas saņemšanā pedagogam, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai
nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas
profesionālās kvalifikācijas, prioritāte ir tam pedagogam, kurš iesniedz izglītības iestādes izsniegtu
izziņu par konkrētā pedagoga apmācību nodrošināšanu.
Mērķstipendijas saņemšanā pedagogam, kurš strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar
darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš
iesaistījies savas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu
profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tālāku attīstību.
Kā prioritātes (prioritātes sakārtotas prioritārā secībā pēc nozīmīguma) 6. atlases posmam ( 2012. gada
janvāris – aprīlis), piesakoties 3. aktivitātei, ir:
Vispārējās (t.sk. pirmsskolas ) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri pirmo reizi
pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta
aktivitātēm) ;
Pedagogiem (vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls, interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu pedagogi), kuri pirmo reizi pieteikušies , pretendējot uz 3. kvalitātes
pakāpi, atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
Pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 5. kvalitātes
pakāpi;
Pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 4. kvalitātes
pakāpi;
Pedagogiem (vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls, interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu pedagogi), kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā
kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm) , pretendējot uz 1. vai 2. kvalitātes
pakāpi.
Pedagogiem, kuriem ir nepieciešamais pedagogu profesionālās pilnveides (tālākizglītības) kursu
apjoms ( 36 stundas 3 gados).
Izglītības iestādes vadītājs var pieteikties projekta 3. aktivitātei, ņemot vērā 23. punktu, ja viņam ir
vismaz 6 kontaktstundas.
Projekta 6. atlases posmā (2012. gada janvāris – aprīlis) kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt
iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda) , fakultatīvā nodarbība, konsultācija,
pulciņa nodarbība.
Noteikt, ka projekta 6. posmā (2012.gada janvāris – aprīlis) 3. aktivitātē nedrīkst pieteikties tie
pedagogi, kuri ir startējuši 3. aktivitātē 5. posmā (2011.gada septembris – decembris) .
Noteikt, ka projekta 6.posma 3.aktivitātē tiks atbalstīti arī pedagogi bez mērķstipendijas saņemšanas,
ņemot vērā visu augstākminēto. Katrā novadā tiks atbalstīti 2-3 pedagogi, pēc izglītības iestādes
vadītāja apliecinājuma, ka izglītības iestādes PPDKN komisija apņemas papildus darbu, izvērtējot
attiecīgo pedagogu. Atbalstīti bez mērķstipendijas saņemšanas tiks pedagogi, kuriem ir līdz 5 gadu
nepārtraukts darba stāžs un viņi piesakās uz 1.kvalitātes pakāpi un pedagogi, kuri piesakās uz 3.
kvalitātes pakāpi.

Pielikums Nr.1.
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
pedagoga atlases nolikumam
Stipendijas/mērķstipendijas pretendentu atlases un
vērtēšanas kārtība
31

VērtēPiezīmes
juma
sistēma
Stipendijas pretendenta iesniegtie dokumenti (Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1.
septembra noteikumu Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un LR Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 539( turpmāk – Noteikumi).
1. aktivitāte
CV iesniegts atbilstīgi dotajai formai un laikā
Jā/Nē
Skolas direktora izsniegts apstiprinātais apliecinājums par
Jā/Nē
pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu (saskaņā ar 1.pielikumu)
Vai stipendijas pretendents ir izmantojis NVA karjeras konsultanta
Jā/Nē
konsultācijas (iesniegts apliecinošs dokuments)
Vai stipendijas pretendents ir iesniedzis izziņu/apliecinājumu par
Jā/Nē
mācību uzsākšanas vietu, laiku, grupu
Prasība

Stipendijas pretendents, kurš nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai kuru iesniegtais apliecinājums
nav saskaņots, netiek iekļauts stipendijas saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā. Komisija var lūgt
iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus.
Stipendijas pretendents, kurš neatbilst Noteikumu 11.1.apakšpunkta prasībām, netiek iekļauts stipendijas
saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā.
2.aktivitāti
CV iesniegts atbilstīgi dotajai formai un laikā
Jā/Nē
Skolas direktora izsniegts apstiprināts apliecinājums par
Jā/Nē
pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu
Skolas direktora izsniegts apstiprinātais apliecinājums par izglītības
Jā/Nē
iestādes nepieciešamību pedagogam pārkvalificēties (norādīts mācību
virziens).
Vai stipendijas pretendents ir iesniedzis izziņu/apliecinājumu par
Jā/Nē
mācību uzsākšanas vietu, laiku, grupu
Prioritāri atbalstot pedagogu, kam ir lielāks kontaktstundu skaits nedēļā
mācību priekšmetā, uz kuru vēlas pārkvalificēties).
Stipendijas pretendents, kurš nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai kuru iesniegtais apliecinājums
nav saskaņots, netiek iekļauts stipendijas saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā. Komisija var lūgt
iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus.
Stipendijas pretendents, kurš neatbilst Noteikumu 11.2.apakšpunkta prasībām, netiek iekļauts stipendijas
saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā.
3.aktivitāti
1., 2., 3.,4., 5. kvalitātes pakāpe
CV iesniegts atbilstīgi dotajai formai un laikā
Jā/Nē
Izglītības iestādes vadītāja izsniegts apstiprināts apliecinājums par
Jā/Nē
pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu
Skolas izveidotās Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas
Jā/Nē
komisijas apstiprināts sastāvs
Prioritāri atbalstot pedagogus, atbilstoši šī Nolikuma 23. punktam .
Mērķstipendijas pretendents, kurš nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai kuru iesniegtais
apliecinājums nav saskaņots, netiek iekļauts mērķstipendijas saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā.
Komisija var lūgt iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus.
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Mērķstipendijas pretendents, kurš neatbilst Noteikumu 11.3. apakšpunkta prasībām, netiek iekļauts
stipendijas saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā.
4. kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzamie dokumenti un atlases papildnosacījumi
Dokuments, kas apliecina pedagoga:
mentora darbību (sertifikāts, apliecība)
pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu ( izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija)
lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto
stundu skaitu, semināru skaitu, un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto
stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma
priekšmetu.
multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība) .
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 gadi (2002.gada janvāris– 2011.gada decembris).
Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.
Pēdējos 10 gados 8 (astoņi) un vairāk gadi pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc pedagogu atlases komisijā
iesniegtā projekta 6. posma CV).
Ja pedagogs ir saņēmis kvalitātes pakāpi 1. atlases posmā 1., 2. pakāpē – 45 un vairāk punktu 3. pakāpē – 50
un vairāk punktu ,
Projekta atlases 2., 3., 4.posmā saņēmis 1., 2.. vai 3.pakāpē 55 un vairāk punktu (viss secināms pēc
Pedagogu atlases komisijai iesniegtā 6.posma CV)
5. kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzamie dokumenti un atlases papildnosacījumi
Dokuments, kas apliecina pedagoga:
mentora darbību (sertifikāts, apliecība)
pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu ( izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija)
lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto
stundu skaitu, semināru skaitu, un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto
stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma
priekšmetu.
multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība) .
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 gadi (2002.gada janvāris– 2011.gada decembris).
Dokuments, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo
institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā ( ISEC/VISC, VIKNVA ,PIC,KRIIC, IKVD, piem
sertifikāts, apliecība ( eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs) ; izziņa vai rīkojuma
kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija. Attiecīgo
dokumentu derīguma termiņš – pēdējie 10 gadi (2002.gada janvāris– 2011.gada decembris).
Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.
10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs. (secināms pēc Pedagogu atlases komisijā iesniegtā 6. posma CV).
Ja pedagogs ir saņēmis kvalitātes pakāpi kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem un 1. atlases posmā
ieguvis 1., 2., vai 3.pakāpē 60 un vairāk punktu, projekta atlases 2., 3., 4.posmā novērtēšanā ieguvis 1. vai
2.pakāpē 70 un vairāk punktu; 3. vai 4.pakāpē 65 un vairāk punktu (viss secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā 6.posma CV)

31.§
Par grozījumiem noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības
finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kārtība”
_________________________________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 41.panta 1.daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
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mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 1.daļu, 5.2 panta 4.daļas 1.un 4.punktu un 2011.gada 15.decembra
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kārtība” sekojošus
grozījumus:
1. punktā papildināt

aiz vārdiem pašvaldības īpašumā ar vārdiem „valdījumā vai turējumā, patapinājumā”

5.punktā papildināt

teikumu ar vārdiem „ noslēdzot materiālās atbildības līgumu”

9. punktā papildināt

aiz teikuma ar tekstu „kas tiek izmantots dienesta vajadzībām. Jēkabpils novada
dienesta transporta līdzekļu izmantošana personiskajām vajadzībām nav atļauta.”
Amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt īpašas
steidzamības kārtībā, lai novērstu apdraudējumu sabiedrībai . (dabas stihijas)
Svītrots

10.1apkš.punktu izteikt
šādā redakcijā
10.2. apakšpunktu
svītrot
10.3. apakšpunktu
svītrot
papildināt ar
apakšpunktu 10.4 šādā
redakcijā
12.punktā svītrot
17. punktā papildināt

papildināt ar 17.¹punktu

21. punktā papildināt
papildināt ar 21.¹
punktu
papildināt ar
21.¹1.apakšpunktu
papildināt ar
21.¹2.apakšpunktu

papildināt ar 21.²punktu
23punktā papildināt.

Svītrots

Braucieni, kad amatpersona izmanto transportlīdzekli ārpus noteiktā darba laika
pieļaujami, lai nokļūtu uz agru vai vēlu tikšanos, steidzamu uzdevumu izpildi,
pasākumiem, kas saistīti ar pašvaldības funkciju pildīšanu
aiz vārda „patēriņu” svītrot vārdu „ līdz”
ar tekstu „ Pēc pieprasītā brauciena lietderības, nepieciešamības un steidzamības
izvērtēšanas, pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās iestādes vadītājs ar rīkojumu
var palielināt degvielas patēriņa normu attiecīgajā mēnesī”
Ja amatpersona, darbinieks ir pārsniedzis attiecīgā transportlīdzekļa maksimālo
mēneša degvielas patēriņa limitu un nav bijis rīkojums par limita palielināšanu, tam
jāatlīdzina novada pašvaldības attiecīgajai iestādei transportlīdzekļa degvielas
izmaksas par katru degvielas litru, kas pārsniedz maksimālo degvielas patēriņa
limitu. Atbildīgais grāmatvedis sastāda izziņu par pārtērētā limita summu.
Atmaksājamā summa iemaksājama pašvaldības bankas kontā 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc rēķina saņemšanas.
aiz vārdiem „iestādes vadītājs” ar vārdiem „ nosaka amatus” ;aiz vārdiem „ 100 km
nobraukuma” ar tekstu
„un nolietojuma kompensēšanu saskaņā ar šiem
noteikumiem”.
Amatpersona, darbinieks amata pienākumu izpildes nodrošināšanai izmantojot
personīgo transportlīdzekli :
degvielu uzpilda ar pašvaldības izsniegto degvielas karti, pašvaldības
izpilddirektora, attiecīgās iestādes vadītāja noteiktā limita ietvarā
saņemt kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojumu trīs santīmi apmērā par katru
nobraukto kilometru, saskaņā ar iesniegto maršruta lapu. No kompensējamās
summas, kas pārsniedz 40,00 (četrdesmit latus) mēnesī, tiek ieturēti likumdošanā
paredzētie nodokļi.
Aprēķināto kompensāciju samaksā mēneša laikā pēc maršruta lapas saņemšanas ,
pārskaitot kompensācijas summu uz darbinieka, amatpersonas norādīto kontu bankā.
aiz otrā teikuma ar teikumu „ Atbildīgais darbinieks līdz katra mēneša 10.
(desmitajam) datumam iesniedz pašvaldības iestādes attiecīgajā grāmatvedībā
autotransporta ceļazīmi, maršruta lapu par transportlīdzekļa izmantošanu iepriekšējā
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mēnesī.”
III sadaļā papildināt

aiz vārdiem „sakaru līdzekļu” ar vārdiem „ un citas mantas „

25.punktā papildināt

aiz vārdiem „ īpašumā” ar vārdiem valdījumā , turējumā, patapinājumā „

29. punktā papildināt

aiz pirmā teikuma ar tekstu „Atbildīgais grāmatvedis sastāda izziņu par pārtēriņa
summu. Atlīdzināmās summas iemaksājamas pašvaldības bankas kontā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas „
aiz vārda „numuriem” ar vārdiem „ GPRS lietošanai”

31.punktā papildināt
papildināt ar 32.1

Citu pašvaldības kustamo mantu - datorus, programmatūras, projektorus, kopētājus,
kodoskopus, ekrānus, mēbeles un telpas, citu mantu, pašvaldības darbinieki var
izmantot uzdoto darba pienākumu veikšanai.
Ja augstāk minēto mantu nepieciešams izmantot personīgām vajadzībām, noslēdzams
atbilstoša satura līgums, kurā tiek noteikta šīs mantas izmantošanas kārtība, termiņi
un maksa par tās izmantošanu. Mantas nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar
aktu, kas uzskatāms par līguma pielikumu.

32.§
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu
___________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem”
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.14 Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos Ls 3 502 689, saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos Ls 3 541 465, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 38 776 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2011.gada grozījumus
saskaņā ar pielikumu Nr.4
33.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska, Vaivode
Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu,
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„Par pašvaldību budžetiem”
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.2 par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam ieņēmumos Ls 144 174, saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam izdevumos Ls 187 540, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 43 366 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu daļā Ls 513, izdevumu daļā Ls
1721, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 1208 saskaņā ar pielikumu nr.4
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gada
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5
34.§
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
U.Auzāns, R.Rubina
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un
10.panta trešo daļu,33.pantu un 36 panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”
2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Sociālā dienesta vadītājai.

APSTIPRINĀTI
Ar Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
Lēmumu (protokols Nr.17,34.§)
Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un 10.panta trešo daļu,
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33.pantu un 36 panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu,
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.4. punktu sekojošā redakcijā:
„7.1.4. Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izziņu), vai ir daudzbērnu ģimene (trīs
un vairāk), tiek atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēšanos Jēkabpils novadā esošajos bērnu rotaļu un attīstības
centros.”
2. Izteikt 3.2. punktu jaunā redakcijā:
„ 3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30. marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības
noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas
uzlabošanā.
3. Izteikt 3.2.1. punktu jaunā redakcijā:
„ 3.2.1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 90,00 latu.”
4. Izteikt 12.7. punktu sekojošā redakcijā:
„ 12.7. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
pieņem sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo attiecīgajā pagasta pārvaldi un iesniedz akceptēšanai lēmuma
projektu sociālā dienesta vadītājai.”
5. Izteikt 12.8. punktu sekojošā redakcijā:
„ 12.8. Lēmumu par pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, mājokļa pabalstu, pabalstu
medicīnas izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, pabalstu aprūpei mājās,
pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai pieņem sociālā dienesta darbinieks pagasta pārvaldē, budžetā plānoto
līdzekļu apmērā un iesniedz akceptēšanai lēmuma projektu sociālā dienesta vadītajai.
6. Izteikt 12.9. punktu sekojošā redakcijā:
„ 12.9. Lēmumu par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā pieņem sociālais darbinieks, saskaņojot ar pagasta
pārvaldes vadītāju un iesniedz akceptēšanai lēmuma projektu sociālā dienesta vadītajai.
7. Izslēgt 13.1. punktu.

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija
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1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī
pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto
problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā
regulējuma neesamība:
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi:
III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
1) 3.2. punkts paredz Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 30. marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir
zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālā
ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas
uzlabošanā.
2) 3.2.1.punkts Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz LVL90.00
3) 12.7.,12.8.,12.9.punkti par lēmuma pieņemšanu (sociālā dienesta darbinieki
sagatavo un iesniedz sociālā dienesta vadītājai informāciju par lēmuma
projektu, ko akceptē.
4) 13.1 – izslēgt.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.pantu, Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" ir nodrošināta pabalsta piešķiršana
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli.
1.2. problēmas
noteikumi:

raksturojums,

kuras

risināšanai

nepieciešami

saistošie

Ņemot vērā to, ka pašvaldības saistošie noteikumi tika pieņemti laikā, kad spēka bija
MK noteikumi 2009.gada 3.marta noteikumi Nr 214, netika veikti grozījumi
saistošajos noteikumos, bet faktiski lēmumu piešķiršana tika veikta pēc Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums
izstrādāt saistošos noteikumus:
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt spēkā esošos normatīvos aktus.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem
nosacījumiem:
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Saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 3.2.punktu un 3.2.1. punktu jaunā
redakcijā:
Saistošo noteikumu 3.2. un 3.2.1.punkts stājas spēkā nekavējoties.
12.7.,12.8.,12.9.punkti par lēmuma pieņemšanu tiks piemēroti no 2012.gada
1.janvāra.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, bet novērš esošās
neprecizitātes.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums:
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs
mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai
jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un
iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu
izstrādes procesā – Sociālā dienesta darbinieki;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais
regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: nav
saņemti.

35.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
U.Auzāns, R.Rubina
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu,
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā”.
2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Sociālā dienesta vadītājai.

APSTIPRINĀTI
Ar Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
Lēmumu (protokols Nr.17,35.§)
Jēkabpils novada pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu.
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.3. punktu sekojošā redakcijā:
„3.1.3. Vienreiz gadā pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Pabalsts
tiek izmaksāts uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs LVL 20.00.”
2. Izteikt 2.1. punktu jaunā redakcijā:
„ 2.1 Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj Jēkabpils novada Sociālais dienests, saskaņojot ar
pagasta pārvaldes vadītāju un saņemot personas iesniegumu, kā arī tam pievienotos nepieciešamos dokumentus,
vai arī izmaksājot pabalstu noteiktai iedzīvotāju kategorijai iestājoties.
3. Izteikt 4.3. punktu jaunā redakcijā:
„ 4.3. Lēmumu par materiālās palīdzības pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā dienesta vadītājs, izvērtējot un
akceptējot informāciju par lēmuma projektu, ko sagatavo sociālā dienesta darbinieks, kas apkalpo iedzīvotājus
attiecīgajā pagasta pārvaldē.”
4. Izslēgt 5.1. punktu.

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.17
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Paskaidrojuma

Norādāmā informācija
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raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī
pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto
problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas rada
tiesiskā regulējuma neesamība:
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā” stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi:
1) Vienreiz gadā pabalsts, represētām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem Pabalsts tiek izmaksāts uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs LVL 20.00.
Šo grozījumu pamatā ir bijusi Represēto apvienības un Latvijas Pašvaldību
Savienības atbalsts sniegt materiālu palīdzību atceres dienās, neizvērtējot personu
materiālo stāvokli.
Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli.
2) 4.3.punkts par lēmuma pieņemšanu (sociālā dienesta darbinieki sagatavo un
iesniedz sociālā dienesta vadītājai informāciju par lēmuma projektu, ko akceptē.
3) 5.1.punkts - izslēgt.
1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie
noteikumi:
Ņemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav uzlabojies, bet pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc represēto pabalsta radījusi interesi, pašvaldības
pamatbudžetā ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Līdz ar to, Noteikumu minētie
punkti stājas spēkā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ļaudis un darbi”.

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums
izstrādāt saistošos noteikumus:
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis: – papildināt Noteikumus ar 3.1.3. punktu, lai
vienreiz gadā parādītu godu un sniegtu materiālu palīdzību represētām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem
nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība:
1. papildināt Noteikumus ar 3.1.3. punktu.
pabalsta apmērs ir LVL 20.00.
„6.4. Saistošo noteikumu 3.1.3. punkts stājas spēkā 2011.gada decembrī.”
2) 4.3.punkts par lēmuma pieņemšanu tiks piemērots no 2012.gada 1.janvāra.

3. Informācija par
plānoto projekta

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības
budžetu:
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ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekts ietekmē esošo pašvaldības budžetu. 3.2. informācija
par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo
institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums:
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs
mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai
jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības
un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu
izstrādes procesā – Sociālā dienesta klienti;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais
regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā
par aptaujas veikšanu no 2011.gada 9.novembra līdz 2011.gada 16.novembrim;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi:
Priekšlikums: Ieviest 3.1.3.punktā paredzēto represēto personu un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku pabalsta piešķiršanu: vienreizējs pabalsts –
LVL 20,00 apmērā.

36.§
Par 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” precizēšanu un publicēšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša, I.Tumanova
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2011.gada
2.decembra vēstuli Nr.17-1e/17593 „Par saistošajiem noteikumiem”, Jēkabpils novada dome konstatēja, ka ir
nepieciešams precizēt 2011.gada 20.oktobra saistošos noteikumus Nr.12 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” atbilstoši Ministrijas atzinumā
norādītajam un publicēt precizētos saistošos noteikumus.
Ņemot vērā 2011.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 2.decembra vēstuli Nr.171e/17593 „Par saistošajiem noteikumiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Precizēt 2011.gada 20.oktobra saistošos noteikumus Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2011.gada 2.decembra vēstulē Nr.17-1e/17593 „Par saistošajiem noteikumiem”,
(atzinumā), norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts).
2. Publicēt precizētus 2011.gada 20.oktobra saistošos noteikumus Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
3. Nosūtīt precizētos saistošos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai triju dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.
Sagatavoja: I.Tumanova, Dz. Nartiša
Izsūtīt: VARAM, Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 22.12.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.17, 36.§)
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.12
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un
izcenojumiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums”
6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8. daļu un 26. panta 3. daļu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā notiek augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un
pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi,
kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Jēkabpils novada pašvaldības izvēlēta
juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajos
apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas
plānotājus un citas personas.
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*:

N.p.k.
1. 1.

Pakalpojums
Par topogrāfiskās informācijas (tai
skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu,
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu
planšetēs, ievadīšanu datubāzē un
reģistrēšanu.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk
apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8.
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens
objekts;
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha

Izcenojumi

PVN**
22%

Izcenojumi
kopā ar
PVN

Ls 10,00

Ls 2,20

Ls 12,20

Ls 11,00

Ls 2,42

Ls 13,42
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2. 2.

3. 3.
4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8.

(ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha
(ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par
katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 95,00
latu*** kopā par vienu objektu.
Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu)
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu
planšetēs ievadīšanu datubāzē un
reģistrēšanu.
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m,
viens objekts;
trases garums no 30 līdz 300 m, viens
objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par
katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk
kā 95,00 latu*** kopā par vienu objektu.
Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.
Par vienas būves novietnes pārbaudes
ienešanu datu bāzē
viens objekts.
Par viena detālplānojuma vai zemes
ierīcības projekta grafiskās daļas
reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē.
viens objekts (plānojums vai projekts).
Inženiertīklu
pārskata
shēmas
noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam
(pārskata shēma izmantojama tikai
reklāmas
objektu
novietnei
bez
inženiertīklu
pieslēgumiem
un
vienkāršoto inženiertīklu pievadu un
iekšējo inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot),
viens objekts;
pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus
par katru nākamo ha.
Par informācijas izsniegšanu (datu
planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes
vienības
robežplānu
vai
citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav
minēti augstāk minētajos punktos, vienā
zemes vienībā:
viena zemes vienība.
Par
vienreizēju
topogrāfiskās
informācijas
sagatavošanu
un
izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens
objekts;

Ls 15,00

Ls 3,30

Ls 18,30

Ls

4,00

Ls 0,88

Ls 4,88

Ls

4,00

Ls 0,88

Ls 4,88

Ls

5,00

Ls 1,10

Ls 6,10

Ls

1,50

Ls 0,33

Ls 1,83

Ls

4,00

Ls 0,88

Ls 4,88

Ls

4,00

Ls 0,88

Ls 4,88

Ls

5,50

Ls 1,21

Ls 6,71

Ls 10,00

Ls 2,20

Ls 12,20

Ls

4,00

Ls 0,88

Ls 4,88

Ls

1,00

Ls 0,22

Ls 1,22

Ls

2,00

Ls 0,44

Ls 2,44
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objekta platība virs 25 ha, papildus par
katru nākamo ha.

Ls

0,05

Ls 0,01

Ls 0,06

* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - Pievienotās vērtības nodoklis.
*** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
3. Reģistrējot darbus, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, izcenojumiem tiek piemērota 60% atlaide. Šo darbu
izpildītājam sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) rakstlaukumā jānorāda
pasūtītājs.
4. Jēkabpils novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē, pieņem tikai mērniecībā
sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas,
būvasu nospraušanas un būves novietnes pārbaudes aktus, kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg, *dxf vai
*shp formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie
vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra
kartē.
5. Vietējo ģeodēzisko tīklu informāciju mērniecības darbu veicējiem izsniedz un informācijas aktualizēšanu par
tiem veic pašvaldības izvēlētā juridiskā persona.
6. Ģeodēzisko darbu veicējiem plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie ģeodēziskie punkti, tajā skaitā
vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāsniedz informācija datu uzturētājam par
to fizisko stāvokli.
7. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā
juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai
juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst
reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Jēkabpils novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde
atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.
9. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas
inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to atrašanās dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai
izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas (būves) un inženierkomunikāciju faktiskā
novietojuma uzmērījums, kas iesniedzams būvvaldē, objektu nododot ekspluatācijā.
11. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlētajai
juridiskajai personai, lai pārbaudītu uz projektēto teritoriju attiecināmos apgrūtinājumus, kas noteikti
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās
juridiskās personas.
12. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi.
Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.
II UZRAUDZĪBA UN KONTROLE
13. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visām juridiskām un fiziskām personām, kuras veic darbības ar
topogrāfisko un ģeodēzisko informāciju Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
14. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Krustpils novada pašvaldības Būvvalde, Īpašumu
pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa un Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste.
III NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
15. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jēkabpils novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošie
noteikumi Nr. 12 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un
Darbi”.
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37.§
Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu
no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites
(Ināra Blumberga)
_________________________________________________________________________________________

A.Raginska, A.Liepiņa
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
38.§
Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaites (Markovs Semions)
_________________________________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
39.§
Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu
no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites
_________________________________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
40.§
Par meža cirsmu nekustamajos īpašumos
„Banderi”, „Apšu sala”, „Lācīši”, „Karjera”
Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē
(„Banderi” kadastra Nr. 5652-002-0091, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
(„Apšu sala” kadastra Nr. 5652-003-0088, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
„Lācīši” kadastra Nr. 5652-005-0234, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
„Karjera” kadastra Nr. 5652-002-0099, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads)
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes vadītāja 12.12.2011.
iesniegumu Nr.3-11/160 ar lūgumu nodot atsavināšanai- pārdodot izsolē meža cirsmas īpašumā, „Apšu sala”,
īpašumā „Banderi”, īpašumā „Lācīši” un īpašumā „Karjera” Jēkabpils novada Dignājas pagastā, sakarā
ar ziemas nelabvēlīgajiem laika apstākļiem.
1) Apliecinājums koku ciršanai īpašumā „Apšu sala” Nr.837251(Inventarizācija Nr.702976001);
2) Apliecinājums koku ciršanai īpašumā „Banderi” Nr.840753 (Inventarizācija Nr.700213603);
3) Apliecinājums koku ciršanai īpašumā „Banderi” Nr.840752 (Inventarizācija Nr. 700213603);
4) Apliecinājums koku ciršanai īpašumā „Lācīši” Nr.837252(Inventarizācija Nr.702976002);
5) Apliecinājums koku ciršanai īpašumā„Karjera” Nr. 837249 (Inventarizācija Nr.700213601).
1. Pārdodamā meža cirsma nekustamajā īpašumā „Apšu sala” ir:
1.1.zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030088, kvartāls Nr.1, nogabals 01, izcērtamā platība
1.40 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2. Pārdodamās meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Banderi” ir:
2.1. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030091, kvartāls Nr.2, nogabals 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
izcērtamā platība 4.10 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
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2.2. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030094, kvartāls Nr.3, nogabals 1; 4;6; izcērtamā
platība 1.10 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2.3. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; izcērtamā platība 6.70 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2.4.. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 9; izcērtamā platība
0.40 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.5. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 13; 14; 15; izcērtamā
platība 5.70 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2.6.. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 18; 19; 24; izcērtamā
platība 5.40 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.7. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030094, kvartāls Nr.3, nogabals 4; 6; izcērtamā platība
0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.8. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 7; 8; izcērtamā platība
1.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.9. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 11; 12; izcērtamā
platība 0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.10. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 4; izcērtamā platība
0.70 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.11.zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 5; 7; izcērtamā platība
1.50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
3. Pārdodamā meža cirsma nekustamajā īpašumā „Lācīši” ir:
3.1. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520050234, kvartāls Nr.1, nogabals 1; 2; izcērtamā platība
0.60 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
4. Pārdodamā meža cirsma nekustamajā īpašumā „Karjera” ir:
4.1. zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020099, kvartāls Nr.1, nogabals 1; izcērtamā platība
0.86 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža cirsmu pārdošanas rezultātā
Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai un
sakārtot pašvaldības meža īpašumu „Lakstīgalas”.
Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
panta pirmās daļas 1. punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro un trešo
daļu, 8. panta ceturto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 11. panta otro daļu, 13. pantu, 15.pantu un
15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot meža cirsmu rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajos
nekustamajos īpašumos „Apšu sala”, „Banderi”, „Lācīši” un „Karjera” Jēkabpils novada Dignājas
pagastā:
1.1. Pārdodamā cirsma īpašumā „Apšu sala” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030088, kvartāls Nr.1, nogabals 01, izcērtamā platība
1.40 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
1.2. Pārdodamās cirsmasnekustamajā īpašumā „Banderi” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030091, kvartāls Nr.2, nogabals 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
izcērtamā platība 4.10 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030094, kvartāls Nr.3, nogabals 1; 4;6; izcērtamā platība
1.10 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
3) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; izcērtamā platība 6.70 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
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4) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 9; izcērtamā platība 0.40
ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
5) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 13; 14; 15; izcērtamā
platība 5.70 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
6) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 18; 19; 24; izcērtamā
platība 5.40 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
7) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030094, kvartāls Nr.3, nogabals 4; 6; izcērtamā platība
0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
8) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 7; 8; izcērtamā platība
1.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
9) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 11; 12; izcērtamā platība
0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
10) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 4; izcērtamā platība
0.70 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
11) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 5; 7; izcērtamā platība
1.50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
1.3. Pārdodamās cirsmas īpašumā „Lācīši” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520050234, kvartāls Nr.1, nogabals 1; 2; izcērtamā platība
0.60 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
1.4. Pārdodamās cirsmas īpašumā „Karjera” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020099, kvartāls Nr.1, nogabals 1; izcērtamā platība 0.86
ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.
2. Noteikt kopējo meža cirsmu izsoles sākumcenu (nosacītā cena) LVL 40000,00 (četrdesmit tūkstoši lati un 00
santīmi).
3. Apstiprināt meža cirsmu nekustamajos īpašumos „Apšu sala”, „Banderi”, „Lācīši” un „Karjera”
Jēkabpils novada Dignājas pagastā izsoles noteikumus (pielikums Nr.1).
4. Meža cirsmu nekustamajos īpašumos „Apšu sala”, „Banderi”, „Lācīši” un „Karjera” Jēkabpils novada
Dignājas pagastā, izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 22 .12.2011.
sēdes lēmumam (protokols 17.,40.§)
Jēkabpils novada pašvaldības meža cirsmu nekustamajos īpašumos
„Banderi”, „Apšu sala”, „Lācīši”, „Karjera”
Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo meža cirsmu
nekustamajos īpašumos „Banderi”, „Apšu sala”, „Lācīši”, „Karjera” Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā,
izsole.
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. meža cirsmas tiek pārdotas vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts.
1) Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Apšu
sala” Nr. 837251(Inventarizācija
Nr.702976001);
2) Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Banderi” Nr. 840753 (Inventarizācija
Nr.700213603).
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3) Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Banderi” Nr. 840752 (Inventarizācija Nr.
700213603);
4) Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Lācīši” Nr. 837252 (Inventarizācija
Nr.702976002);
5) Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Karjera”
Nr. 837249 (Inventarizācija
Nr.700213601)
2.2. Pārdodamās meža cirsmas, turpmāk tekstā – Objekts, ir:
2.2.1. meža cirsma nekustamajā īpašumā „Apšu sala” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030088, kvartāls Nr.1, nogabals 01, izcērtamā platība
1.40 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2.2.2. meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Banderi” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030091, kvartāls Nr.2, nogabals 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
izcērtamā platība 4.10 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030094, kvartāls Nr.3, nogabals 1; 4;6; izcērtamā platība
1.10 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
3) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; izcērtamā platība 6.70 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
4) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 9; izcērtamā platība 0.40
ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
5) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 13; 14; 15; izcērtamā
platība 5.70 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
6) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020091, kvartāls Nr.1, nogabals 18; 19; 24; izcērtamā
platība 5.40 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
7) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520030094, kvartāls Nr.3, nogabals 4; 6; izcērtamā platība
0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
8) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 7; 8; izcērtamā platība
1.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
9) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 11; 12; izcērtamā platība
0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
10) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 4; izcērtamā platība
0.70 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
11)zemes vienības kadastra apzīmējums 56520040087, kvartāls Nr.4, nogabals 5; 7; izcērtamā platība
1.50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - san.vienl.;
2.2.3. meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Lācīši” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520050234, kvartāls Nr.1, nogabals 1; 2; izcērtamā platība
0.60 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;
2.2.4. Pārdodamās cirsmas īpašumā „Karjera” ir:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums 56520020099, kvartāls Nr.1, nogabals 1; izcērtamā platība 0.86
ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.
2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.
3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena LVL 40000,00 (četrdesmit tūkstoši lati un 00 santīmi). Maksāšanas līdzeklis:
LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā.
5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus piedāvājumus un līdz 2012.
gada 1.februārim iemaksāja reģistrācijas maksu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 sant.) un nodrošinājumu 10%
no objekta sākumcenas, t.i., LVL 4000,00 (četri tūkstoši lati un 00 sant.), ieskaitot Jēkabpils novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr. 9009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Jēkabpils filiālē, kontā
Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22.
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: Rīgas ielā
150a, Jēkabpils, līdz 2012. gada 2.februārim (piedāvājuma pēdēja saņemšanas diena Jēkabpils novada
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pašvaldībā plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar atzīmi „ Meža cirsmu nekustamajos īpašumos „Banderi”, „Apšu
sala”, „Lācīši”, „Karjera” Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks
2012. gada 2.februārī, plkst. 10.15, Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc adreses: Rīgas
ielā 150a, Jēkabpils.
7. Izsoles dalībniekam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti:
7.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē;
7.2. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija);
7.3. spēkā esošs statūtu ( līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu)
kompetences apjomu;
7.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas
un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona- to apkalpojošās
Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finansu resursu pieejamību;
7.5. pilnvarojums, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības;
7.6. 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;
8.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas
un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, ja persona veic saimniecisko darbību.
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 ar 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.
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.
17. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija piedāvā vienīgajam
reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties Objektu, 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, VA/S
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”, konta Nr. LV81LHZB5200170616003, kods LHZBLV22. Ja Objekta
nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
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20. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus
un slēdz cirsmu izstrādes 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
2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 69.§).
25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no izsoles dienas.
26. Meža atjaunošanu izsoles cirsmās pēc to izstrādes veic Jēkabpils novada pašvaldība.
41.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības piedalīšanos projektā
„ Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
______________________________________________________________
A.Raginska
Saņemta Valsts reģionālās attīstības aģentūras vēstule no 16.12.2011. Nr.18.1-1/3894 „ Par publisko
interneta pieejas punktu attīstību”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 5. punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu;
2011.gada 11.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.792 „Noteikumi par darbības programma
„Infrastruktūra un pakalpojumi”” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vēstuli no 16.12.2011. Nr.18.1-1/3894
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” īstenošanā Jēkabpils novada
pašvaldībai kā partnerim.
2. Nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmām izmaksām un
publisko interneta pieejas punktu uzturēšanu 5 gadus.
42.§
Par nosaukuma piešķiršanu
(„Valsts mežs”, Kalna pagasts)
____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 19.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta AS „Latvijas Valsts meži”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese Kristapa ielā 30, Rīga, LV-1046, struktūrvienības LVM
Nekustamie īpašumi vēstule Nr.4.1-1.2-09n8-150-11-1234 ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Valsts mežs” un
apvienot vienā īpašumā LR Zemkopības Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jēkabpils
novada Kalna pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Valsts mežs”, un apvienot vienā īpašumā LR Zemkopības
Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošās sekojošas zemes vienības Jēkabpils novada Kalna pagastā:
Kadastra apzīmējums

Platība, ha

56660010148
56660020049
56660020064
56660030029
56660030030
56660030031
56660030081
56660030100
56660030209
56660030210
56660030211
56660030213
56660040071
56660040072
56660040073
56660040098
56660040152
56660070046
56660070207
56660070209
56660070210
56660080062
56660080081
56660090004
56660090007
56660090008

3442,8
640,0
0,1
0,5
7,7
1,3
797,1
21,6
0,3
234,7
0,4
37,0
6,2
4,5
1,14
19,8
1,63
790,7
4,9
114,5
64,0
1181,7
19,2
1050,0
2,8
307,0

2. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
43.§
Par nosaukuma piešķiršanu
(„Valsts mežs”, Leimaņu pagasts)
____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 19.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta AS „Latvijas Valsts meži”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese Kristapa ielā 30, Rīga, LV-1046, struktūrvienības LVM
Nekustamie īpašumi vēstule Nr.4.1-1.2-09na-150-11-1236 ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Valsts mežs” un
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apvienot vienā īpašumā LR Zemkopības Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jēkabpils
novada Leimaņu pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Valsts mežs”, un apvienot vienā īpašumā LR Zemkopības
Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošās sekojošas zemes vienības Jēkabpils novada Leimaņu pagastā:
Kadastra apzīmējums

Platība, ha

56740010002
56740020108
56740040185
56740020109

1323,6
346,4
53,6
349,2

2. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
44.§
Par nosaukuma piešķiršanu
(„Valsts mežs”, Rubenes pagasts)
____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 19.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta AS „Latvijas Valsts meži”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese Kristapa ielā 30, Rīga, LV-1046, struktūrvienības LVM
Nekustamie īpašumi vēstule Nr.4.1-1.2-09na-150-11-1236 ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Valsts mežs” un
apvienot vienā īpašumā LR Zemkopības Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jēkabpils
novada Rubenes pagastā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Rubenes pagastā ir reģistrēts LR Zemkopības
Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošs īpašums „Valsts mežs”, kadastra Nr.56820010100, tāpēc iesniegumā
minētās zemes vienības pievienojamas īpašumam „Valsts mežs”, kadastra Nr.56820010100.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pievienot īpašumam „Valsts mežs”, kadastra Nr.56820010100 LR Zemkopības Ministrijas tiesiskajā
valdījumā esošās sekojošas zemes vienības Jēkabpils novada Rubenes pagastā:
Kadastra apzīmējums

Platība, ha

56820040275

2,4
53

56820040276
56820060050

1,0
2,7

2. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
45.§
Par Latvijas Pašvaldību savienības līgumu par AS „Latvenergo ” dāvinājumu
_______________________________________________________________________
E.Meņķis, R.Rubina
Pamatojoties uz noslēgto dāvinājuma (ziedojuma ) līgumu Nr.249, kas noslēgts starp Latvijas
Pašvaldību savienību un Jēkabpils novada pašvaldību 30.11.2011. par 62 gab. „Elektrības norēķinu kartēm
LVL 53,70” , jautājums par dāvinājuma pieņemšanu ir izskatāms domes sēdē.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt Latvijas Pašvaldību savienības dāvinājumu 62 (sešdesmit divas) Elektrības norēķinu kartes
par kopējo summu LVL 3329.40 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi lati, 40 santīmi) dāvinājumu
nodrošināšanai Jēkabpils novada iedzīvotājiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumā Nr.249, 2.punktā minētajiem
mērķiem.
2. Atbildīgais par dāvinājuma izsniegšanu Jēkabpils novada sociālais dienests (vadītāja Ritma Rubina).

Nākamās komiteju sēdes notiks 2012.gada 19.janvārī.
Nākamā domes sēde notiks 2012.gada 26.janvārī.
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