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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Ābeļu pagasts 

 

2011.gada 22.septembrī                                            Nr.12 

 

Sēde norises vieta: Ābeļu pagasta pārvalde 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags. 

 

Nepiedalās - Domes deputāte: Anda Svarāne – attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektora p.i. Dz.Nartiša, administrācijas darbinieki: I.Tumanova, 

R.Mazulāne, I.Jātniece, pagasta pārvalžu vadītāji un vietnieki: J.Turlajs, A.Tropiks, I.Rubeniņš, J.Putnis, 

A.Baltaruņķis, 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): 

 

1 Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu („Marstagi”, Dignājas pagasts, 

kadastra Nr.56520060146) 

2 Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada kora darbībai 

3 Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu („Marstagi”, Dignājas pagasts, kadastra 

Nr.56520060146) 

Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada kora darbībai 

Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par mini kreditēšanas programmu (Krājbankas Jēkabpils filiāle). 

2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja  ziņojums. 

3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. ziņojums. 

 

1.  Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 
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2.  Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

3.  Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  - zemes  

atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie 

līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā” apstiprināšanu 

4.  Par Jēkabpils novada domes noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” grozījumiem 

5.  Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

6.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas deleģējuma līgumu 

7.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Leimaņu pagastā 

8.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Rubenes pagastā 

9.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Kalna pagastā 

10.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (zemes vienības ar kadastra Nr.56740060117, 

Nr.56480070027) 

11.  Par galvenā lietošanas veida maiņu ēkai nekustamajā īpašumā „Līči”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 

novadā 

12.  Par adreses likvidāciju Zasas pagastā 

13.  Par adrešu likvidāciju Ābeļu pagastā 

14.  Par adrešu piešķiršanu Ābeļu pagastā 

15.  Par adreses piešķiršanu Zasas pagastā („Valdaki”, Zasas pagasts Jēkabpils novads) 

16.  Par  grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības Zasas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

17.  Par zemes ierīcības projekta „Zariņi”, Zasas pagasts, zemes vienībai ar kadastra Nr.56980010232 

apstiprināšanu 

18.  Par nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr.11”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu („D/s Veselība Nr.11”, Ābeļu pagastā, Ābeļu pagastā, kadastra 

Nr.5648 005 0089) 

19.  Par nedzīvojamo telpu nodošanu lietošanā pašvaldības administratīvajā ēkā  „Pagastmāja”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā ( 

20.  Par nekustamā īpašuma - dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.10, Sila ielā 2A, Zasā, 

Zasas pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

21.  Par īres tiesību piešķiršanu  

22.  Par īres tiesību piešķiršanu  

23.  Par īres tiesību piešķiršanu 

24.  Par dzīvojamās telpas Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līguma laušanu un 

parādu piedziņu 

25.  Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-0017-8002,  nekustamajā īpašumā „Dzelzīši”, 

Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā nomu 

26.  Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu SIA „BRODOOR”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 

27.  Par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

28.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

29.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

30.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

31.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 
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kārtībā 

32.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

33.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

34.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

35.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

36.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

37.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

38.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

39.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

40.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

41.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

42.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

43.  Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei 

44.  Par ielu un ceļu reģistrēšanu zemes grāmatā un to finansēšanu  no centralizētajiem ceļa fonda 

līdzekļiem 

45.  Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes”  projektam „Vasaras skola, brīvdienu 

skola” Kopienu Iniciatīvu fonda programmā „ Kopā ar ģimeni un skolu” 

46.  Par Valsts Kultūrkapitāla Fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā Zasas pagasta 

pārvaldes projekta „Latvijas –Lietuvas tradicionālo amatu darbnīcas „Rūmē” iesniegšanu un 

līdzfinansēšanu” 

47.  Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā „Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma  infrastruktūrā” projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju 

samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” īstenošanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

48.  Par meža cirsmu īpašumā „Lakstīgalas”  Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē 

(„Lakstīgalas” kadastra Nr. 5652-002-0104, Dignājas pagasts) 

49.  Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa komandējumu 

50.  Par Leimaņu tautas nama vadītāju 

51.  Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

52.  Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada kora darbībai 

53.  Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 

 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 
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E.Meņķis, A.Raginska, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 

„Par pašvaldību budžetiem” un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.1 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” sekojošā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos Ls 3 238 442, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 

  2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos Ls 3 603 369, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 364 927 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2011.gada 

grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.4 

 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos  

Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 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”  un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, 

Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.10 „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 142 924, 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 45 056 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 
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5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gada 

grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5 

 

 

3.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  - zemes  

atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie 

līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā” apstiprināšanu 

__________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, 2006.gada 30.maija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 26.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils 

novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 

komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  - zemes  

atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi 

ieskaitāmi pašvaldības budžetā” (pielikumā). 
 

 

 

PIELIKUMS  

Jēkabpils novada domes  

22.09.2011. sēdes lēmumam 

(prot.Nr.12, 3.§) 
 

 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  - zemes  atsavināšanas nosacītās cenas apmēra 

noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

2006.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.425 

„Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 26.punktu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  - zemes  atsavināšanas 

nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Jēkabpils  

novada pašvaldības budžetā , saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. 

 

2. Atsavināšanai paredzētā zemesgrāmatā nostiprinātā pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes tirgus vērtību 

nosaka sertificēts vērtētājs. 

 

3.Atsavināšanas nosacīto cenu nosaka  summējot šo noteikumu 2.punktā noteikto sertificētā vērtētāja tirgus 

vērtību un zemesgabala vērtēšanas, īpašuma tiesību noformēšanas un nostiprināšanas zemesgrāmatā izdevumus 

(izņemot tiesvedības izdevumus). 
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4. Atsavināšanas  nosacīto cenu apstiprina Jēkabpils novada dome. 

 

5. Pašvaldības  nekustamā īpašuma  - zemes atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus, ieskaita Jēkabpils novada 

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā.  

 

6. Noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām”45.panta noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ļaudis un darbi ”. 

 

 

 

 PIELIKUMS  

Jēkabpils novada domes  

22.09.2011. sēdes lēmumam 

(prot.Nr.12, 3.§) 

 

 

Jēkabpils  novada domes 22.09.2011. saistošo noteikumu Nr.11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības  

nekustamā īpašuma  - zemes  atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas 

rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā minētās personas iesniedz pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumu, 

tiek izskatīti saņemtie atsavināšanas ierosinājumi, tiek pieņemts lēmums par valsts 

vai pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai vai ierosinājuma noraidīšanu un tiek 

atcelts lēmums par nodošanu atsavināšanai. 

Attiecībā uz pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu un kārtību 

kādā atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita pašvaldības budžetā atsavinot pašvaldības 

zemi nepastāv tiesiskais regulējums. 

Lai novadā noteiktu vienotu kārtību pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēra 

noteikšanā un kārtību kādā atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita pašvaldības budžetā, 

tiek pieņemti saistošie noteikumi „Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu 

apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi 

ieskaitāmi budžetā.” 

 

2.Īss projekta 

satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

2006.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma 

valsts un pašvaldību manta” 26.punktu. 

Saistošie noteikumi nosaka atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu un kārtību kādā 

atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita Jēkabpils novada pašvaldības budžetā atsavinot 

pašvaldības zemi Jēkabpils novadā, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumu 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Nevar noteikt finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, jo nav iespējams 

paredzēt cik tiks iesniegti atsavināšanas ierosinājumi. 

Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 

kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. 
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4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Mērķgrupas: 

Personas, kurām piederošās ēkas (būves) atrodas uz pašvaldībai piederoša zemesgabala. 

Pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomnieks. 

Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, neuzliks jaunus pienākumus. 

Nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils 

novada domē vai pagastu pārvaldēs. 

Piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā notika ar 

privātpersonām . 

 

 
 

4. § 
Par Jēkabpils novada domes noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” grozījumiem  
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, E.Ūbele 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27. punktu un 2009. gada 22. decembra LR Ministru Kabineta Noteikumu Nr. 1616. 11.punktu un 15.09.2011. 

Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 

finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes noteikumos Nr.1„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”  6. punktā un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„6. Skolēnu skaitu nosaka uz 1. septembri un 1. janvāri. Aprēķinot pedagoģiskās likmes izglītības 

iestādē, ievēro normētā skolēnu un bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi  8 : 1. 

Pirmsskolas, vispārējās  pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē 

(grupā)  minimālais skolēnu skaits ir 8, maksimālais 25. Ja skolēnu skaits ir mazāks par 8 skolēniem, veido 

apvienotās klases. Apvienojot klases, ievēro likumdošanu. Ja tas nav attiecināms, tad nosaka,  ka apvienotajā 

klasē maksimālais skolēnu skaits ir 15. Nedrīkst apvienot vairāk kā divas  klases. Individuālus (īpašus) 

gadījumus par klašu apvienošanu izskata Izglītības un kultūras pārvalde, skolai iedalītā finansējuma ietvaros. 

Pirmsskolas grupās maksimālais bērnu skaits ir 16.” 

 

 

5.§ 

Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai  

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 



 8 

__________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AACbirojs” (reģistrācijas Nr. 45403012483; adrese: 

Andreja Pormaļa iela 13-2, Jēkabpils, LV-5201  iesniegto iesniegumu, (reģ. Nr. 2-24/1099) ar lūgumu izskatīt 

un nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajā īpašumā „Gārdiņi” (kadastra numurs 

5648 001 0096) izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju, konstatēts: 

1. detālplānojums nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” uzsākts pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības 

2011. gada 21.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6, 19.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam 

īpašumam „Gārdiņi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, projekta vadītāja, darba uzdevuma apstiprināšanu un 

līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi”; 

2. Saskaņā ar Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6, 18§) apstiprināto 

teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, nekustamais 

īpašums „Gārdiņi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā, daļa 

savrupmāju Daugavmalā dzīvojamās apbūves teritorijā, daļa mežaparka apbūves teritorijā un daļa mežu un 

purvu teritorijā. Īpašuma daļa atrodas applūstošajā teritorijā. 

3. par iesniegto detālplānojuma pirmo redakciju nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” ir sagatavots atzinums 

atbilstoši 2009. gada. 06. oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 71. punktam.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 06. oktobra noteikumu Ministru kabineta Nr. 1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes 

Attīstības un komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot zemes īpašuma „Gārdiņi” detālplānojumu pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai.  

2. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas – no 2011.gada 20.oktobra 

līdz 2011.gada 10.novembrim. 

3. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Jēkabpils novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā Rīgas ielā 150a, Jēkabpils,  kā arī Jēkabpils novada pašvaldības interneta mājas lapā 

www.jekabpilsnovads.lv sadaļas „Sabiedrības līdzdalība” daļā „Publiskās apspriedes” un Ābeļu pagasta 

pārvaldes ēkā. 

4. Sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks 10.11.2011. plkst.15.00 Jēkabpils novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, apspriežu telpā. 

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada 

 domes 22.09.2011.  sēdes lēmumu  

(protokols Nr.12,5.§) 

 

ATZINUMS  

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” (kadastra numurs 5648 001 0096) Ābeļu pagastā, 

Jēkabpils novadā pirmo redakciju 
      

Izskatot 2011. gada 1.septembrī Jēkabpils novada domē iesniegto iesniegumu (reģ.Nr.2-24/1099) un klāt 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.vecpiebalga.lv/?p=9148&lang=647
http://www.vecpiebalga.lv/?p=9148&pp=12979&lang=647
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pievienoto detālplānojuma „Gārdiņi” (kadastra numurs 5648 001 0096) 1. redakciju, konstatēts: 

 

Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam 

„Gārdiņi’ 

Lietotie saīsinājumi:  

„I” -  ievērots  

                      „N” - nav ievērots 

                      „-”uz šo redakciju neattiecas  

„A” - attiecas -   
Atti 

Pozīcija Izpilde Piezīmes 

1. Detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz: 

1.1. Teritorijas plānošanas likumu A  

1.2. Aizsargjoslu likumu A  

1.3. MK 06.10.2009. Nr. 1148  A  

1.4.  MK 28.09.2010. Nr. 916  A  

1.5. MK 28.12.2004.. Nr. 1069 A  

1.6.  Citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem A  

1.7. Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu 
A 

 

2. Detālplānojuma izstrādes mērķis  Izstrādāt nekustamā 

īpašuma „Gārdiņi” detālplānojumu atbilstoši Ābeļu 

pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, kur 

daļa teritorijas atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves 

teritorijā, daļa savrupmāju Daugavmalā dzīvojamās 

apbūves teritorijā apbūves teritorijā, daļa mežaparka 

apbūves teritorijā un daļa mežu un purvu teritorijā. 

Īpašuma daļa atrodas applūstošajā teritorijā. 

I  

3. Detālplānojuma izstrādes robežas – atbilst nekustamā 

īpašuma „Gārdiņi” (kadastra numurs 56480010096) 

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 11,81 ha platībā 

robežām. 

I 

 

4. Nepieciešamie dati un dokumenti detālplānojuma izstrādes uzsākšanai un plānošanas procesa nodrošināšanai 

4.1. Jēkabpils novada pašvaldības lēmumi par:  

4.1.1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, 

detālplānojuma izstrādes vadītāja apstiprināšanu, 

detālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu; 

4.1.2. Detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai; 

4.1.3. Detālplānojuma galīgās redakcijas un saistošo 

noteikumu apstiprināšanu; 

A 

 

4.2.  Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei; I  

4.3. Institūciju izsniegtie nosacījumi (tehniskie noteikumi) 

detālplānojumā ietvertajai teritorijai; 
I 

 

4.4. Institūciju atzinumu/ saskaņojumi detālplānojuma 1. 

redakcijas atbilstībai to izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem; 

- 

 

4.5. LKS- 92 koordinātu sistēmā izgatavots aktualizēts 

digitāls topogrāfiskais materiāls M 1:500,  

I 

Detālplānojums izstrādāts uz 

2007.gada jūnijā digitāli uzmērītā 

topogrāfiskā plāna LKS 92 TM 

koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu 

sistēmā, mērogs 1:500 

5. Prasības detālplānojuma izstrādei (detālplānojuma sastāvs)  

5.1.  Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst teritorijas I  
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pašreizējās izmantošanas apraksts un attīstības 

nosacījumi, detālplānojuma mērķi un uzdevumi, 

detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums; 

5.2.  Grafiskā daļa:    

5.2.1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns; 

I 

Pašreizējās zemes izmantošanas plāns, 

M 1:1000 uzmērīts 2007.gada jūnijā. 

Esošās pazemes komunikācijas 

iezīmētas plānā pēc ekspluatējošo 

organizāciju materiāliem, kā arī 

apsekotas dabā. 

5.2.2. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns 

M 1:500  I 

Atļautās izmantošanas plāns izstrādāts 

M:500 precizitātē, izdruka veikta M 

1:1000. 

5.2.3. citus plānus (shēmas), kas nepieciešami 

atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 

un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai; I 

Detālplānojumam pievienots 

Aizsargjoslu plāns, M 1:1000, Sarkano 

līniju un parceļu plāns, M 1:1000, 

komunikāciju plāns, ceļu šķērsprofili  

M 1:1000 

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  
I 

 

5.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

5.4.1. Jēkabpils novada pašvaldības lēmumi; I  

5.4.2. Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatu apliecības 

kopijas; 
I 

 

5.4.3. Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei; I  

5.4.4. Priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot 

detālplānojuma izstrādi, un sabiedriskās 

apspriešanas materiāli; 
A 

Pirms detālplānojuma izstrādāšanas 

tika izsūtītas vēstules ar 

detālplānojuma izstrādi saistītajiem 

zemes īpašniekiem. 

5.4.5. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem 

priekšlikumiem izstrādei un atzinumi par to 

ievērošanu; 

A 

Ierosinājumi detālplānojuma izstrādei 

netika saņemti 

5.4.6. Institūciju izsniegtā informācija, nosacījumi 

detālplānojuma izstrādei un atzinumi par to 

ievērošanu; 

I 

 

5.4.7. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 
N 

Nav norādīts ziņojumā par nosacījumu 

ievērošanu 

5.4.8. Ziņojums par detālplānojuma atbilstību Jēkabpils 

novada Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam; 
I 

Ziņojumā ietverta kļūdaina atsauce uz 

citas pašvaldības plānojumu. 

5.4.9. Izstrādātāja sertifikāta kopija; I  

5.4.10. Cita informācijas, kas izmantota detālplānojuma 

izstrādei. 
A 

 

6. Institūcijas, kuras sniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un saskaņojumus/atzinumus par izstrādāto 

detālplānojuma redakciju: 

6.1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides 

pārvalde; 
I 

 

6.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” I  

6.3. Valsts Zemes dienests I  

6.4. AS „Sadales tīkli” I  

6.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests I  

6.6. Krustpils novada būvvalde I  

6.7. Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība I  

7. Detālplānojuma izstrādes nosacījumi un laika grafiks 

7.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem A  



 11 

normatīvajiem aktiem; 

7.2. Pēc lēmuma pieņemšanas detālplānojuma izstrādātājs 

publicē paziņojumu par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, avīzē 

„Brīvā Daugava” un mājas lapā 

www.jekabpilsnovads.lv 

I 

Paziņojumi laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, „Brīvā Daugava” 

7.3. Detālplānojuma izstrādātājs pieprasa un saņem no 

institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei; 
I 

 

7.4. Detālplānojuma izstrādātājs iesniedz Jēkabpils novada 

pašvaldībai detālplānojuma pirmo redakciju lēmuma 

pieņemšanai par detālplānojuma pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu 

atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. 

I 

Detālplānojuma redakcija iesniegta 

vienā sējumā, klāt nav pievienots 

digitālais datu nesējs. 

7.5. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas detālplānojuma izstrādātājs: 

7.5.1. publicē paziņojumu par detālplānojuma 

sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, avīzē „Brīvā Daugava” un mājas lapā 

www.jekabpilsnovads.lv, nosūta šo paziņojumu 

ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo 

īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem); 

- 

 

7.5.2. organizē sabiedrisko apspriešanu un pieprasa no 

institūcijām (skat. 6. punktu) atzinumus, 

apkopojot to rezultātus un atbilstoši 

koriģējot/pilnveidojot detālplānojumu; 

- 

 

7.6. izstrādāto detālplānojuma projekta galīgo redakciju 

(divus pilnus eksemplārus, iesietus cietos vākos kā 

arhīva eksemplārus, ar katram pievienotu 

detālplānojuma projektu digitālā formātā), 

detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izskatīšanai 

izstrādes vadītājam.  

- 

 

7.7. visos projekta eksemplāros uz projekta vāka, 

paskaidrojuma rakstā, apbūves noteikumos, grafiskās 

daļas plānos jābūt izstrādātāja - arhitekta parakstam; 

- 

 

7.8. izstrādāto detālplānojuma redakciju tā izstrādes 

vadītājs iesniedz izskatīšanai Jēkabpils novada 

pašvaldībai lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma 

galīgās redakcijas un saistošo noteikumu 

apstiprināšanu; 

- 

 

7.9. divu nedēļu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas 

detālplānojuma izstrādātājs publicē šo lēmumu 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, avīzē „Brīvā 

Daugava” un mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, 

norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu; 

- 

 

7.10. divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma stāšanās 

spēkā detālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz VZD 

normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un 

noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu 

apstiprināta detālplānojuma grafiskās daļas un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju, 

kā arī grafiskās daļas plānus, kuros attēlota teritorijas 

plānotā (atļautā0 izmantošana un aizsargjoslas 

(digitālā veidā, vektordatu formā, LKS koordinātu 

sistēmā) 6.10.2009.. MK noteikumu Nr. 1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

- 
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noteikumi” 79. punktu; 
 

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” (kadastra numurs 56480010096) pirmo redakciju, 

pievienojot detālplānojuma digitālo versiju, iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā lēmuma pieņemšanai par 

detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste                     Dz.Nartiša 

 

 

 

 

6.§ 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas deleģējuma līgumu 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Valsts zemes dienests 2011.gada 10.maijā pašvaldību ir informējis par to, ka starp pašvaldību un Valsts 

zemes dienestu 2010.gada 5.augustā noslēgtais deleģējuma līgums Nr.6-19-CA/9-10 (Nr.236) par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu ir spēkā līdz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta 

piektajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai un , ka Valsts zemes dienests turpinās 

datu bāzes uzturēšanu līdz pašvaldība izvēlēsies citu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

uzturēšanas veidu, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Pašvaldībā ir saņemti 4 juridisko personu piedāvājumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas uzturēšanu Jēkabpils novadā:  

1. SIA „Mērniecības datu centrs”, reģistrācijas Nr.40003831048, juridiskā adrese Sarkandaugavas iela 26k-8, 

Rīga; 

2. SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese Jaunā iela 79c, Jēkabpils; 

3. SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas Nr.43603041044, juridiskā adrese Garozas iela 12, Jelgava; 

4.SIA „Baustelle”, reģistrācijas Nr.50003535231, juridiskā adrese Jaudas iela 2a, Ogre. 

 

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 40.pantu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt 05.08.2011. noslēgto deleģējuma līgumu ar Valsts zemes dienestu par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas uzturēšanu līgumā noteiktajā kārtībā. 

2. Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA „Mērniecības datu centrs”, reģistrācijas Nr.40003831048, juridiskā adrese 

Sarkandaugavas iela 26k-8, Rīga, atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītajai daļai 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktajā kārtībā. 

3. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts zemes dienestu atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma pārejas 

noteikumu 9.punktā noteiktajam. 

4. Uzdot teritoriālās plānošanas speciālistei sagatavot grozījumus 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā” vai sagatavot saistošo noteikumu jaunu 

redakciju. 
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7.§ 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Leimaņu pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

 

 

8.§ 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Rubenes pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

9.§ 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Kalna pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
(zemes vienības ar kadastra Nr.56740060117, Nr.56480070027) 

________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Par jautājumu izteicās: I.Blumberga,  A.Jasis, I.Tumanova. 

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, LR Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.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.§)  un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu.56740060117 Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, 7,0 ha 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu.56480070027 Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, 7,38 ha 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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11.§ 

Par galvenā lietošanas veida maiņu ēkai nekustamajā īpašumā 

 „Līči”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
__________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā reģistrēto informāciju, Būves tehniskās 

inventarizācijas lietu Nr.298 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un 

Administratīvā procesa likuma 66., 67.pantu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Ināra Blumberga), ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma  „Līči”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, administratīvās ēkas ar apzīmējumu 

kadastrā 5648-004-0145-001 galveno lietošanas veidu no 1220 - biroju ēkas uz 1121 - divu vai vairāku 

dzīvokļu māja. 

2. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai aktualizēt ēkas ar apzīmējumu 

kadastrā 5648-004-0145-001 būves tehnisko inventarizāciju. 

 

 

12.§ 

Par adreses likvidāciju Zasas pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils 

novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

   

Izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Strēlnieki”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239. 

 

 

13.§ 

Par adrešu likvidāciju Ābeļu pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils 

novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 
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Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

   

Izslēgt no Valsts adrešu reģistra sekojošas adreses: 

 

Nr.p.k. Adrese Kadastra Nr. 

1.  „Aizpurvi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480060003 

2.  „Purmalieši”, pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480080043 

3.  „Bajāri”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480010208 

4.  „Buksis”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480050081 

5.  „Dainuvītes”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480080147 

6.  „Eglītes”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480060106 

7.  „Ozoli”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480030127 

8.  „Greiselieši”, Saldes, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480080066 

9.  „Vizbuļi”, Saldes, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480080025 

10.  „Lejas Dzintari”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480080053 

11.  „Jaunrozes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 56480010237 

12.  Lejas iela 29, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

13.  Brīvības iela 3B, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

14.  Dzintari 1, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

15.  Dzintari 4, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

16.  Dzintari 6, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

17.  „Sējēji”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

18.  „Bicāni”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

19.  „Noliktavas”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

20.  „Daugavas Tūristi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212 Nav kadastra objekta 

 

 

 

14.§ 

Par adrešu piešķiršanu Ābeļu pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu  un 15.09.2011. 

Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Ozolu iela 21”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu Nr.5648 003 0007 001 un funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumu Nr.5648 003 

0007 004 un Nr. 5648 003 0007 005; 

2. Piešķirt adresi „Priednieki” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

Nr.5648 003 0023 004; 

3. Piešķirt adresi „Hercogi” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra apzīmējumu Nr.5648 

001 0081 001;   
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4. Piešķirt adresi „Jaunsīļi” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra apzīmējumu Nr.5648 

003 0072 002; un funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumu Nr. 5648 003 0072 005; 

5. Piešķirt adresi „Kalnieši 1” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

Nr.5648 004 0009 008;   

6. Piešķirt adresi „Klostermuiža 1” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

Nr.5648 008 0031 004;   

7. Piešķirt adresi „Radžu iela 1B”, Brodi, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, LV-5212, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu Nr.5648 001 0012 001; un funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumu Nr.5648 001 

0012 002. 

 

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

 

 

15.§ 

Par adreses piešķiršanu Zasas pagastā  

(„Valdaki”, Zasas pagasts Jēkabpils novads) 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu   un 15.09.2011. 

Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Valdaki”, Zasa, Zasas pagasts, ēkai ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0068 001, kas 

atrodas uz zemes īpašuma „Valdaki” Zasas pagasts ar kadastra Nr.56980010082.; 

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

 

 

16.§ 

Par  grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 

Zasas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, E.Ūbele 

 

Ņemot vērā 15.09.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Grozīt visā Nolikuma tekstā punktu numerāciju ievērojot atbilstošu secību. 

2. Papildināt Nolikuma  sadaļā  III. Īstenojamās izglītības programmas ar punktu 12.4. Vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ( kods 31011013). 
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17.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Zariņi”, Zasas pagasts,  

zemes vienībai ar kadastra Nr.56980010232 apstiprināšanu  
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

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

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu un 

15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zariņi”, Zasas pagasts (kadastra nr. 56980010232) 

zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 56980010232, sadalīšanai, saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts 

mērnieks” Jēkabpils biroja izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zariņi”, Zasas pagasts, un piešķirt nosaukumu „Mārkas” zemes gabalam 

3,49 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā) un zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu56980010275 – 

6,4 ha platībā;  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mārkas”, Zasas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zariņi”, Zasas pagasts, un piešķirt nosaukumu „Bokimežs” zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu56980040035 – 6,6 ha platībā un zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu56980040036 – 1,2 ha platībā;  

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Bokimežs”, Zasas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

6. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zariņi”, Zasas pagasts, un piešķirt nosaukumu „Silapurenes” zemes gabalam 

9,99 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā);  

7. Noteikt nekustamajam īpašumam „Silapurenes”, Zasas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 

kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

8. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Zariņi”, Zasas pagasts, 9,92 ha platībā (Nr.1 zemes 

ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

 

 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr.11”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā  

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

(„D/s Veselība Nr.11”, Ābeļu pagastā, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648 005 0089) 
_______________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta  4.daļas 8. punktu,  8.panta 3.daļu, 37. panta 1. daļas 4. punktu un 

Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas  24.05.2011. sēdes protokolu Nr.2 un 15.09.2011. Jēkabpils novada 

domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt D.R. Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „D/s Veselība Nr.11”, Ābeļu pagastā, 

kadastra Nr.5648 005 0089, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 2646, par brīvu cenu.  

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr.11” Ābeļu pagastā, kadastra 

Nr.5648 005 0089, nosacīto cenu LVL 887.00 (astoņi simti astoņdesmit septiņi lati un 00 santīmi). 

 

 

19.§  

Par nedzīvojamo telpu nodošanu lietošanā pašvaldības administratīvajā ēkā  

„Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
_______________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu,  15.panta 1.daļas 2.punktu, 

likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta 2.daļas 

5.punktu, „Veterinārmedicīnas likuma” 21.
1
 pantu un 2011.gada 15.septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Ināra Blumberga), ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot veterinārfeldšerei lietošanā ½ nedzīvojamās telpas Nr.9, ar izmantojamo platību 13,2 kv.m. 

(telpas Nr.9 kopējā platība 26.4 kv.m.), saskaņā ar tehniskā inventarizācijas lietu, pašvaldības 

administratīvajā ēkā „Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Ābeļu, Dunavas, Dignājas un 

Kalna pagastu apkalpes zonas klientu pieņemšanai. 

2. Slēgt Vienošanos ar T.G. uz Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pilnvarojuma 

laiku, par ½ nedzīvojamās telpas Nr.9,  13,2 kv.m. platībā, nodošanu lietošanā, Ābeļu, Dunavas, 

Dignājas un Kalna pagastu apkalpes zonas klientu pieņemšanai, saskaņā ar Pilnvarojuma līguma Nr.56-

001, starp Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu un T.G., 1.pielikumu . 

3. Pilnvarot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par nedzīvojamās telpas nodošanu 

lietošanā. 

4. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultei sagatavot līguma projektu. 

 

 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļu 

Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.10, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā,  

Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
_____________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu un ņemot 

vērā to, ka dzīvokļi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.10, Sila ielā 2A, Zasā , Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā ir Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes bilancē un nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai, 

saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un ņemot vērā 15.09.2011. 
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Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

2. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

3. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

4. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.5, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

5. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.6, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

6. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.8, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

7. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.10, Sila ielā 2A, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 

Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

8. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darba 

aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste R.Mazulāne. 

 

 

21.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu  
________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 

3.punktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, 

Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības M.V., uz dzīvokli Nr.3 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kā 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Uzdot M.V., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā 

„Vēsmas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Vēsmas-3, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar M.V. un nodot 

dzīvokli „Vēsmas- 3, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums 

Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 
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22.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu 
________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne, J.Putnis 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, LR likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 2011.gada 15.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības A.G., uz daļu - (dzīvojamo istabu Nr.3- 11.4 kv.m, virtuvi Nr.6 ar kopējo platību 8,9 

kv.m un  palīgtelpām  Nr.8 ar kopējo platību 8,7 kv.m, Nr.5 ar kopējo platību 1,6 kv.m., Nr.4 ar kopējo platību 

2,8 kv.m), ar kopējo platību 33,4 kv.m., saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu, dzīvoklī Nr.7 dzīvojamā 

mājā Lauku ielā 1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Uzdot A.G., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt īres līgumu uz daļu- 33,4 kv.m. 

platībā no dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā Lauku ielā 1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, īres līgumu un 

deklarēt dzīves vietu pēc adreses Lauku iela 1-7, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.G. un 

nodot daļu (33,4 kv.m. platībā) no dzīvokļa Lauku ielā 1-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar 

nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. Īres līgumā paredzēt 

nosacījumu, ka līguma nosacījumi var tikt mainīti, ja tiek izīrēta atlikusī dzīvokļa daļa. 

 

 

23.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu 
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” un 2011.gada 15.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības M.B. uz dzīvokli Nr.1 dzīvojamā mājā Liepas 11, Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Uzdot M.B. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā 

Liepas 11, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Liepas 11-1, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar M.B. 

un nodot dzīvokli Liepas 11-1, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - 

Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 
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24.§ 

Par dzīvojamās telpas Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā  

īres līguma laušanu un parādu piedziņu 
_______________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

  

 

Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 

Saistību tiesību četrpadsmito nodaļu, 16.02.1993. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.
2
 panta 2.daļu, 

Dzīvojamās telpas īres līguma 3.1.1.punktu, 7.3.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Lauzt 2010. gada 3.augustā noslēgto Dzīvojamās telpas Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 

īres līgumu ar SIA „KEBECO”. 

2. Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” brīdinājumu par 2010.gada 3.augustā noslēgtā Dzīvojamo telpu īres 

līguma ar SIA „KEBECO”  par dzīvokļa Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā laušanu. 

3. Pēc mēneša no brīdinājumu ievietošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” celt prasību tiesā par 2010.gada 

3.augustā noslēgtā dzīvojamās telpas Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, īres līguma 

izbeigšanu ar SIA „KEBECO” , reģistrācijas numurs Nr.40103301295, juridiskā adrese  Višķu iela 9-85, Rīga, 

LV-1057 un parādu piedziņu. 

4. Uzdot juriskonsultei uzsākt 2010.gada 3.augustā noslēgtā Dzīvojamās telpas īres līguma ar SIA „KEBECO”, 

reģistrācijas numurs Nr.40103301295, juridiskā adrese  Višķu iela 9-85, Rīga, LV-1057, par dzīvokļa Sila ielā 

4-7, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, laušanu. 

 

 

25.§ 

Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-0017-8002,  

nekustamajā īpašumā „Dzelzīši”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā nomu 

(SIA „MIKOR”, LV 45403001297, Brīvības 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201) 
__________________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Par jautājumu izteicās: I.Blumberga, A.Tropiks. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par zemes dzīlēm” 

7.panta pirmās daļas 3.punktu un 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1 Iznomāt SIA „MIKOR”, vienotais reģistrācijas numurs LV 45403001297, juridiskā adrese Brīvības 2, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201, zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-0017-8002, 
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zemes vienības daļas platība 4,99 ha, pašvaldības nekustamajā īpašumā „Dzelzīši”, Leimaņu pagastā, 

Jēkabpils novadā ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-0017, zemesgrāmatas nodalījums Nr.104, uz 10 

(desmit) gadiem derīgo izrakteņu: smilts un smilts - grants ieguvei. 

2 Noteikt, ka smilts un smilts - grants materiāla ieguve zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-

0017-8002 izmantojama tikai saņemot Derīgo izrakteņu atradnes pasi, ieguves limitu un pašvaldības 

izsniegto atļauju. 

3 Noteikt iznomātās zemes vienības: 

 3.1. nomas maksu LVL 5,00 mēnesī par ha  plus PVN; 

 3.2. maksu par izvesto smilts un smilts - grants materiāla kubikmetru LVL 0,75 par m3 plus PVN, veicot 

avansa iemaksu (pēc atļaujas saņemšanas) gadā LVL 4000,00 (četri tūkstoši lati un 00 santīmi).  

4 Papildus nomas maksai zemes nomnieks maksā visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļu un nodevas. 

5 Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultei sagatavot zemes nomas līgumu. 

6 Pilnvarot Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju parakstīt zemes  nomas līgumu. 

 

 

26.§ 

Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu SIA „BRODOOR”, 

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
__________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 Par jautājumu izteicās: I.Blumberga, A.Lemaka, B.Vaivode, Dz.Nartiša. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1. daļas 2.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils novada 

domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Inga Martinova, Ilgvars 

Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – ... balsis, ATTURAS – 6 balsis (Gints 

Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis),  Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Dzēst SIA „BRODOOR”, reģistrācijas Nr.445403006398, nekorekti veikto aprēķinu rezultātā 

radušos komunālo maksājumu parādu Ls 293.93 apmērā. 

2. Izslēgt dzēsto komunālo maksājumu parādu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites, no 

budžeta iestādes bilances. Izveidotos uzkrājumus nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoru parādiem iekļaut Ābeļu 

pagasta pārvaldes pārējos izdevumos. 

 

 

27.§ 

Par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

___________________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

28.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_________________________________________________ 
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A.Raginska 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem izteicās: I.Blumberga, I.Tumanova. 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

29.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

30.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

 31.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

32.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

__________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

 

 33.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

__________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
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34.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_______________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

 35.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

 un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

__________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

 36.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

 
37.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

  
38.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

__________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

  
39.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

____________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
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40.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

______________________________________________________ 

A.Raginska 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

41.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 
42.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 
 

 

43.§ 

Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei 

_______________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, LR likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 23.panta 1.daļa, 2.daļa un  15.09.2011. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – ... balsis (vārds, uzvārds), PRET – ... balsis, ATTURAS – ... balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ:  

  

 Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē no nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izslēgt 

parāda summas Ls 112,06.  

Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē no nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izslēgt 

kopā par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Ls 24,50, kopā par komunālo pakalpojumu maksājumiem 

Ls 87,56, pavisam kopā Ls 112,06. 

 
 

44.§ 

Par ielu un ceļu reģistrēšanu zemes grāmatā un to finansēšanu 

no centralizētajiem ceļa fonda līdzekļiem 

___________________________________________________________ 

A.Raginska 

Par jautājumu izteicās: Dz.Nartiša. 



 26 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, LR 

Ministru kabineta  11.03.2008. noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punkta 23.7. apakšpunktu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes 

Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt novada ielu un ceļu reģistrēšanu Zemesgrāmatā. 

2. Novada ciematu ielu un ceļu reģistrēšanu Zemesgrāmatā finansēt no ceļu un ielu fonda centralizētajiem 

līdzekļiem. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Īpašumu un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 

 

 

45.§ 

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” 

projektam „Vasaras skola, brīvdienu skola” Kopienu Iniciatīvu fonda programmā  

„Kopā ar ģimeni un skolu” 
_____________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās:  I.Jātniece. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 18.03.2010. sēdes 

lēmums protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un 

nodibinājumiem” 2.1.punktu un 15.09.2011. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt biedrības „Ūdenszīmes” projektam „Vasaras skola, brīvdienu skola” Kopienu Iniciatīvu 

fonda programmā „ Kopā ar ģimeni un skolu” ” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 10 procentu apmērā 

Ls 250,00.  

2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.  
 

46.§ 

Par Valsts Kultūrkapitāla Fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā Zasas pagasta 

pārvaldes projekta „Latvijas –Lietuvas tradicionālo amatu darbnīcas „Rūmē” iesniegšanu un 

līdzfinansēšanu” 

______________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz Zasas pagasta pārvaldes iesniegumu Nr.1-9/126 no 11.09.2011.,  likumu „Par 

pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un 15.09.2011. 

Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 

finanšu komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes Valsts Kultūrkapitāla Fonda Tradicionālās kultūras nozares 

projektu konkursā iesniegt projekta iesniegumu „Latvijas –Lietuvas tradicionālo amatu darbnīcas „Rūmē” par 

kopējām projekta izmaksām Ls  3028.00 (trīs tūkstoši divdesmit astoņi lati 00 santīmi). 

2. Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldei nodrošināt  projekta īstenošanai līdzfinansējumu Ls 171.00 

(viens simts septiņdesmit viens lats 00 santīmi). 

3. Līdzfinansējuma summu plānot 2012.gada budžetā. 

 

47.§ 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projekta 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” 

īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

______________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Lēmums netiek pieņemts un ir atlikts uz vēlāku laiku. 

 

Par jautājumu izteicās: I.Blumberga, A.Vanags, E.Meņķis, J.Putnis. Uzklausīja firmas pārstāvjus par 

iespējām  materiālu izmantošanā, dažādajām cenām un Eiropas standartiem. 

 

 

48.§ 

Par meža cirsmu īpašumā „Lakstīgalas” 

Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē 

(„Lakstīgalas” kadastra Nr. 5652-002-0104, Dignājas pagasts) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes vadītāja 14.09.2011. 

iesniegumu Nr.3-11/147 ar lūgumu nodot atsavināšanai pārdodot izsolē meža cirsmas īpašumā „Lakstīgalas”, 

Jēkabpils novada Dignājas pagastā, sakarā ar ziemas nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. Apliecinājums koku 

ciršanai Nr. 840742. 

Pārdodamās cirsmas ir: 

1) kvartāls Nr.1, nogabals 03 izcērtamā platība 0,30 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

2) kvartāls Nr.1, nogabals 05 izcērtamā platība 1,80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids- kail.cirte; 

3) kvartāls Nr.1, nogabals 06, izcērtamā platība 0,50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - kailcirte.; 

4) kvartāls Nr.1, nogabals 07, izcērtamā platība 0.30 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

5) kvartāls Nr.1, nogabals 013, izcērtamā platība 0,50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

kailcirte; 

6) kvartāls Nr.1, nogabals 10, 11,12, 14 izcērtamā platība 2,00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san. vienl.; 
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7) kvartāls Nr.1, nogabals 16, izcērtamā platība 0.20 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

8) kvartāls Nr.1, nogabals 17, 24, 25 izcērtamā platība 1,5 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

9) kvartāls Nr.1, nogabals 11, 19, 20, 21, 22, 23, izcērtamā platība 4,2 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - san.vienl.;  

10) kvartāls Nr.1, nogabals 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, izcērtamā platība 22,4 

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 – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Rīkot Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo meža cirsmu īpašumā „Lakstīgalas”, Jēkabpils novada 

Dignājas pagastā, zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr. 5652-002-0102, rakstisku izsoli ar augšupejošo 

soli: 

1) kvartāls Nr.1, nogabals 03 izcērtamā platība 0,30 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

2) kvartāls Nr.1, nogabals 05 izcērtamā platība 1,80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - kail.cirte; 

3) kvartāls Nr.1, nogabals 06, izcērtamā platība 0,50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - kailcirte.; 

4) kvartāls Nr.1, nogabals 07, izcērtamā platība 0.30 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

5) kvartāls Nr.1, nogabals 013, izcērtamā platība 0,50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

kailcirte; 

6) kvartāls Nr.1, nogabals 10, 11,12, 14 izcērtamā platība 2,00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san. vienl.; 

7) kvartāls Nr.1, nogabals 16, izcērtamā platība 0.20 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

8) kvartāls Nr.1, nogabals 17, 24, 25 izcērtamā platība 1,5 ha, cirtes veids– galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

san.vienl.;  

9) kvartāls Nr.1, nogabals 11, 19, 20, 21, 22, 23, izcērtamā platība 4,2ha, cirtes veids– galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - san.vienl.;  

10) kvartāls Nr.1, nogabals 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, izcērtamā platība 22,4 

ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san.cirte.;  

2. Noteikt meža cirsmu sākumcenu (nosacītā cena) LVL 40000 (četrdesmit tūkstoši lati);  

3. Apstiprināt meža cirsmu īpašumā „Lakstīgalas”, Jēkabpils novada Dignājas pagastā, izsoles noteikumus 

(pielikums Nr.1). 

4. Meža cirsmu īpašumā „Lakstīgalas”, Jēkabpils novada Dignājas pagastā, izsoli veikt Jēkabpils novada 

pašvaldības izsoles komisijai.  

5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
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PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 22 .09.2011.  

sēdes lēmumam (protokols 12.,48.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības meža cirsmu īpašumā  

 „Lakstīgalas” Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā  

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo meža cirsmu 

īpašumā „Lakstīgalas” Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole. 

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. meža cirsmas tiek pārdotas vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts. Apliecinājums koku 

ciršanai Nr. 840742. 

2.2. Pārdodamās meža cirsmas, turpmāk tekstā – Objekts, ir: 

1) cirsmas Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals 03 izcērtamā platība 0,30 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - san.vienl.;  

2) cirsmas Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals 05 izcērtamā platība 1,80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - kail.cirte; 

3) cirsmas Nr.3, kvartāls Nr.1, nogabals 06, izcērtamā platība 0,50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - kailcirte.; 

4) cirsmas Nr.4, kvartāls Nr.1, nogabals 07, izcērtamā platība 0.30 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - san.vienl.;  

5) cirsmas Nr.5, kvartāls Nr.1, nogabals 013, izcērtamā platība 0,50 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - kailcirte; 

6) cirsmas Nr.6, kvartāls Nr.1, nogabals 10, 11,12, 14 izcērtamā platība 2,00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes 

izpildes veids - san. vienl.; 

7) cirsmas Nr.7, kvartāls Nr.1, nogabals 16, izcērtamā platība 0.20 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes 

veids - san.vienl.;  

8) cirsmas Nr.8, kvartāls Nr.1, nogabals 17, 24, 25 izcērtamā platība 1,5 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes 

izpildes veids - san.vienl.;  

9) cirsmas Nr.9, kvartāls Nr.1, nogabals 11, 19, 20, 21, 22, 23, izcērtamā platība 4,2ha, cirtes veids – galv.cirte, 

cirtes izpildes veids - san.vienl.;  

10) cirsmas Nr.10, kvartāls Nr.1, nogabals 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

izcērtamā platība 22,4 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  2011. 

gada 2.novembrim iemaksāja reģistrācijas maksu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) un nodrošinājumu 

10% no objekta sākumcenas, t.i., LVL 4000,00 (četri tūkstoši lati un 00 santīmi), 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 2011. gada 3.novembrim (piedāvājuma pēdēja saņemšanas diena Jēkabpils novada 

pašvaldībā  plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar atzīmi „ Meža cirsmas īpašumā „Lakstīgalas” Dignājas pagastā, 

Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks 2011. gada 3.novembrī, plkst. 10.15, Jēkabpils 

novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 

7. Izsoles dalībniekam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
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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. 

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 
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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. 
 

 

49.§ 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa komandējumu 

_______________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Pamatojoties uz projektu „A Community Approach to Engaging Disadvantaged Adults though Tourism” 

Nr 2010-1-LV1-GRU06-00905 ( Kopienas pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu) un 15.09.2011. 

Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS - 1 balss (Edvīns 

Meņķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Komandēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi  piedalīties Starptautiskajā sanāksmē 

Glāzgovā – Lielbritānijā laikā no 2011.gada 11.oktobra līdz 2011.gada 16.oktobrim. 

 

 

50.§ 

Par Leimaņu Tautas nama vadītāju 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Par jautājumu izteicās U.Auzāns, A.Lemaka, I.Martinova, A.Vanags, I.Blumberga, Dz.Nartiša, 

E.Meņķis, A.Tropiks, I.Prodišķis, I.Tumanova. 

 

Izvirzītās kandidatūras uz Jēkabpils novada Leimaņu Tautas nama vadītāja amatu – Aija Rancova un 

Gints Audzītis. 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.
2
 pantu, 

 

1. atklāti balsojot par Aijas Rancovas kandidatūru: PAR – 1 balss (Inga Martinova,) PRET – nav 

balsis, ATTURAS – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars 

Vanags), NEPIEDALĀS – 1 balss (Gints Audzītis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 2. atklāti balsojot par Ginta Audzīša kandidatūru: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Ilgvars 

Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Inga 

Martinova), NEPIEDALĀS – 1 balss (Gints Audzītis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Iecelt Leimaņu Tautas nama vadītāja amatā – Gintu Audzīti ar 2011.gada 1.oktobri, nosakot pārbaudes 

laiku trīs mēneši. 
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51.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

(„Marstagi”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520060146) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

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 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 – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Īpašumam ar kadastra Nr.56520060014, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56520060146 - 3,85 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Marstagi”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads.  

2. Noteikt īpašumam „Marstagi” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

52.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada kora darbībai 

_____________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Pamatojoties uz Rubenes kultūras nama vadītājas – koordinatores Intas Tomānes  20.09.2011. 

iesniegumu no par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada kora darbībai un likumu „Par pašvaldībām”  15.panta 

5.punktu,  21.panta 27.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Uldis Auzāns), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt līdzekļus Jēkabpils novada kora darbībai no 20.09.2011.līdz.31.12.2011. kopā Ls 1000 (viens 

tūkstotis latu) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

53.§ 

Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 

_____________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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Pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 20.09.2011. lēmumu „Piešķirt dotāciju 

Zemgales plānošanas reģionam” sekojošu mērķu sasniegšanai: Zemgales plānošanas reģiona kapacitātes 

paaugstināšanai, Zemgales plānošanas reģiona Apbalvojumu nolikuma izpildes finansēšanai, Zemgales 

reģionālo projektu īstenošanai, sabiedrības iesaistīšanai reģionālās attīstības plānošanas procesos un 

pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām”   21.panta 27. Punktu, 

 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Piešķirt Zemgales plānošanas reģionam dotāciju Ls 125,00 (viens simts divdesmit pieci lati) no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 13.oktobrī 

Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 20.oktobrī. 

 

 

   

 

 

 


