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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2011.gada 24.novembrī                                                                               Nr.16 

 

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

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

Aivars Vanags. 

 

Nepiedalās - Domes deputāti: –  Edmunds Erdlāns, Anda Svarāne - attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki: I.Tumanova, R.Mazulāne,  

I.Jātniece, B.Vaivode, pagasta pārvalžu vadītāji un vietnieki: R.Jaudzems, J.Raubiška, A.Rimša, M.Cankale, 

A.Tropiks, I.Rubeniņš, J.Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa un laikraksta „Jaunais 

Vēstnesis” pārstāve Iveta Skolniece. 

 

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 zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Zasas pagastā 

(Ausmai Liepiņai - zemes gabalam Pakalni ar kadastra  Nr.56980010270-0,6 ha  

Aivaram Rancānam - zemes gabalam Vizāni ar kadastra  Nr.56980030059-13,3 ha  

Jānim Dilānam - zemes gabalam Stacija ar kadastra  Nr.56980010198-0,7 ha  

Ainai Daukstei - zemes gabalam Neretas ar kadastra  Nr.56980060053-1,3 ha ) 

2 
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 

īstenošanai  

3 Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Kalna pagasta 

Vidsalas ciema teritorijā 

4 Par zemes ierīcības projekta „Dimanti”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660060064, apstiprināšanu  

5 Par Jēkabpils novada pašvaldības 22.09.2011. sēdes lēmuma atcelšanu (prot.Nr.12, 37.§) 

 
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 zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Zasas pagastā 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” īstenošanai  
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Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas 

ciema teritorijā 

Par zemes ierīcības projekta „Dimanti”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660060064, apstiprināšanu  

Par Jēkabpils novada pašvaldības 22.09.2011. sēdes lēmuma atcelšanu (prot.Nr.12, 37.§) 

 

 

Darba kārtība: 

Izpilddirektora ziņojums. 

Domes priekšsēdētāja ziņojums. 

1.  Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0147, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

2.  Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu („Kapāres”, Kalna pagasts, kadastra Nr.5666 005 0033) 

3.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Lubiņas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 011 0172) 

4.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Kaneli”, Rubenes pagasts, kadastra 

Nr.56820100049) 

5.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Viesturi”, Zasas pagasts, kadastra 

Nr.56980010127) 

6.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.56480020059) 

7.  Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (AS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs”, VRN 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073) 

8.  Par telpu Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā nomu 

9.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu (Rīgas evanģēlijas ticības kristiešu vasarsvētku 

draudze „Atklāsme”, Slimnīcas ielā 1b, Jēkabpilī) 

10.  Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām 

11.  Par īres tiesību piešķiršanu ( 

12.  Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā („Radžusalas”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads) 

13.  Par adrešu likvidēšanu Leimaņu pagastā 

14.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Leimaņu pagasta 

Mežgales ciema teritorijā  

15.  Par projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciemā” 

tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma 

saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

16.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā” tehniski ekonomisko 

pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada 

finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

17.  Par Jēkabpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

18.  Par Ceļu fonda centralizēto līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodisko 

darbu veikšanai pagastu pārvaldēm 

19.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „VIRAS”, īpašumam „Krūkas” Leimaņu 

pagastā 

20.  Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Rubenes pagasta pārvaldei   

21.  Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības 

uzskaites  

22.  Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības 
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uzskaites  

23.  Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības 

uzskaites  

24.  Par grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas 

noteikšanas nolikumā” (apstiprināti 28.12.2010., sēdes lēmums protokols Nr.16.,10. §) 

25.  Par grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības  nolikumā” 

(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

26.  Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā 

apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 

27.  Par naudas balvas piešķiršanu deputātiem 

28.  Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprināšanu 

29.  Par naudas balvas piešķiršanu priekšsēdētājam Edvīnam Menķim 

30.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Zasas pagastā 

31.  
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 

īstenošanai  

32.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Kalna pagasta 

Vidsalas ciema teritorijā 

33.  Par zemes ierīcības projekta „Dimanti”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660060064, apstiprināšanu  

34.  Par Jēkabpils novada pašvaldības 22.09.2011. sēdes lēmuma atcelšanu (prot.Nr.12, 37.§) 

 

Informācija: 

1. Par siltumenerģijas pakalpojumu tarifiem Ābeļu pagastā 

2. Par Hipotēku bankas informāciju 

 

1.§ 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja par 20.11.2011.  domes sēdē pieņemto lēmumu 

izpildi un citiem veiktajiem darbiem – sociālo darbu, vienoto dokumentu vadības sistēmu Namejs. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

2.§ 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja  ziņojums 

 

Novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja novada domes deputātus ar saņemto informāciju par Lauku 

atbalsta dienesta apsekošanas datiem. Novadā nekopti ir 430 zemes gabali. Pagastu pārvalžu vadītājiem 

jāinformē pagasta teritorijā dzīvojošās personas par  nekoptajiem zemes gabaliem.  Informācija par 22.novembrī 

Jēkabpilī notikušo Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes jautājumiem. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 

1.§ 

Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0147, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā 

_____________________________________________________________ 
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A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz A.N. iesniegumu, 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
daļu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0147-  0,14 ha. 

2. Piešķirt adresi Smilgu iela 12, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 

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

 

2.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu  

(„Kapāres”, Kalna pagasts, kadastra Nr.5666 005 0033)  

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pieņemot lēmumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu. 

 

Ņemot vērā 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada 2009.gada 

17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6, 18§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 „Par 

Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt SIA „Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese Tvaika iela 7, Jēkabpils, 

zemes ierīcības projektu īpašuma „Kapāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56660050033, zemes 

vienības, ar kadastra apzīmējumu 56660050033, sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā. 

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

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
24.11.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§) 

 

Nosacījumi 
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zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes īpašuma „Kapāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.5666005033 sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

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

darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 
 Zemes gabala sadale. 

3. Projekta sastāvs atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši Kalna pagasta 

teritorijas plānojumam. 

5.2. Apgrūtinājumi atbilstoši Kalna pagasta teritorijas plānojumam, Aizsargjoslu likumam. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 

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

7. Prasības projekta noformēšanai: 

 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  

 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo trīs 

eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 

 

3.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Lubiņas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 011 0172) 

_______________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pieņemot lēmumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu. 

 

Ņemot vērā 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada 2009.gada 

17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6, 18.§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 

„Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt J.L.M. ā zemes ierīcības projektu īpašuma „Lubiņas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, 
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kadastra Nr.5682 011 0172, sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā. 

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

 

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
24.11.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§) 

 

Nosacījumi 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Lubiņas”,  

Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820110172 sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

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

darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 
 Zemes gabala sadale. 

3. Projekta sastāvs atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši Rubenes pagasta 

teritorijas plānojumam. 

5.2. Zemes gabala sadale atbilstoši Rubenes pagasta teritorijas plānojumam un Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas nosacījumiem. 

5.3. Apgrūtinājumi atbilstoši Rubenes pagasta teritorijas plānojumam, Aizsargjoslu likumam. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 

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

7. Prasības projekta noformēšanai: 

 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  

 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo trīs 

eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 

 

4.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Kaneli”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820100049)  

________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
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 Ņemot vērā 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu 

(protokols Nr.6, 18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Kaneli”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820100049, astoņus 

zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 56820100049, Nr.56820100050, Nr.56820100053, 

Nr.56820100055, Nr.56820100059, Nr.56820100063, Nr.56820110167, Nr.56820110271 ar kopējo platību 

70,2 ha. 

2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56820100049, Nr.56820100050, Nr.56820100053, 

Nr.56820100055, Nr.56820100059, Nr.56820100063, Nr.56820110167, Nr.56820110271 piešķirt 

nosaukumu „Rakari”. 

3. Īpašuma „Rakari” zemes vienībām saglabāt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētos zemes lietošanas mērķus - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

4. Īpašuma „Kaneli” zemes vienībām saglabāt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētos zemes lietošanas mērķus - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

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

 

 

 

5.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Viesturi”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010127) 

______________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 Ņemot vērā 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu 

(protokols Nr.6, 18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Viesturi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010127 vienu 

zemes gabalu ar kadastra Nr.56980050030 platībā 11,3 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56980050030 piešķirt nosaukumu „Slokas”.  

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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3. Noteikt īpašumam „Slokas” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Viesturi” 21,6 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

 

 

6.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480020059) 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo domes sēdi. 

 

 

 

7.§ 

Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  
(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, VRN 40003356530,  

juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073) 

_________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, LR likuma „Par zemes dzīlēm” 

4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu, 19.12.2006. LR Ministru kabineta  noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju un atradnes pasi’ 4. un 7.punktu un 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izsniegt AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, VRN 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-

1073, atļauju veikt derīgo izrakteņu smilts - grants un smilts ieguvi, smilts- grants un smilts ieguves atradnēs 

„Slīterāni”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Karjera”, apzīmējums kadastrā 

5652 002 0099. 

2. Noteikt, ka bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” smilts - 

grants un smilts ieguves atradnēs „Slīterāni”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Karjera”, apzīmējums kadastrā 5652 002 0099, derīga līdz 2021.gada 4.augustam.  

3. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, VRN 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, 

apmaksāt valsts nodevu LVL 100.00 (viens simts latu un 00 santīmi) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju, ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, vienotais reģistrācijas Nr.90009116789, AS 

„Latvijas Hipotēku un zemes banka” kontā LV81LHZB5200170616003, kods LHZBLV22.  

4. Uzdot Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
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atļauju izsniegšanas kārtība” 37. punktā noteiktajā kārtībā katru gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 

divdesmitajam datumam informēt Valsts vides dienestu par izsniegtajām un anulētajām atļaujām. 

5. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt LR likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

 

8.§ 

Par telpu Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā nomu 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt SIA „BIOMEAT”, vienotais reģistrācijas Nr.45403030690, juridiskā adrese „Silaputni”, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās telpas Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā 

no 2011.gada 1.novembra līdz 2012.gada 31.oktobrim, darbinieku īslaicīgai izmitināšanai. 

2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 0,12 Ls/kv.m bez PVN. 

3. Telpu nomas līgumā paredzēt: 

3.1. ka SIA „BIOMEAT” veic priekšapmaksu par vienu mēneša telpu nomu un komunālajiem 

pakalpojumiem, saskaņā ar Zasas pagasta pārvaldes piestādītajiem rēķiniem; 

3.2. ka Telpu nomas līgumu var pagarināt, ja SIA „BIOMEAT” nav parādsaistību pret Jēkabpils novada 

pašvaldību un nav citu pretenziju par nomas līguma izpildi un SIA „BIOMEAT” ir iesniedzis motivētu 

iesniegumu par līguma pagarināšanu. 

4. Jēkabpils novada pašvaldībai sagatavot Telpu nomas līgumu un pilnvarot Zasas pagasta pārvaldi noslēgt 

Telpu nomas līgumu. 

 

9.§ 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

(Rīgas evanģēlijas ticības kristiešu vasarsvētku draudze „Atklāsme”,  

Slimnīcas ielā 1b, Jēkabpilī) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Ņemot vērā 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) apakšpunktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

4.4. punktu, 69.1 punktu, 76.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt Rīgas evanģēlijas ticības kristiešu vasarsvētku draudzei „Atklāsme”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas kods 90000682868, juridiskā adrese Slimnīcas iela 1b, Jēkabpils, 2010.gada 16.novembrī noslēgto 
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nedzīvojamo telpu, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Liepās”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, nomas 

līgumu uz pieciem gadiem, noslēdzot Vienošanās līgumu. 

2. Izteikt Nomas līguma 1.punktu sekojošā redakcijā: 

1. Iznomātājs nodeva, bet Nomnieks pieņēma nomas lietošanā koplietošanas telpu Nr.3  ar kopējo 

platību 33.50 kv.m., Nr.16 ar kopējo platību 17.3 kv.m. un Nr.17 ar kopējo platību 18.7 kv.m., biroja 

telpu Nr.4 ar kopējo platību 15.6 kv.m. visu iznomājamo telpu kopējo platību 85,10 kv.m., „Liepas”, 

Liepas, Zasas pagastā Jēkabpils novadā, administratīvajā ēkā saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas 

lietu Nr.251 un telpu plānu (1.Pielikums), ETK vasarsvētku draudze „Atklāsme” dievkalpojumu 

noturēšanai un lai veiktu labdarību. 

3. Izteikt Nomas līguma 2.punktu sekojošā redakcijā: 

2. Objekta, tai skaitā telpu raksturojums: 

 

Nr.p.k 

Telpas 

nosaukums 

Platība 

Kv.m. 

Nomas 

maksa Ls/1 

kv.m. mēnesī 

Kopā 

Ls PVN 22% 

Kopējā 

summa 

LVL  

mēnesī 

1. 

Koplietošanas 

telpa Nr.3 33,5 0,05 1,68 0,37 2,04 

2. 

Koplietošanas 

telpa Nr.16 17,3 0,05 0,87 0,19 1,06 

3. 

Koplietošanas 

telpa Nr.17 18,7 0,05 0,94 0,21 1,14 

4. 

Biroja telpa 

Nr.4 15,6 0,20 3,10 0,68 3,78 

  Kopā: 85,10   6,59 1,45 8,03 

 

4. Izteikt Nomas līguma 4.1.1.punktu un 4.2.punktu sekojošā redakcijā: 

4.1.1. nomas maksa LVL 8,03 (astoņi lati un 03 santīmi) mēnesī, t.sk. PVN; 

4.2. Nomnieks maksā nomas maksu LVL 8,03 (astoņi lati un 03 santīmi) tai skaitā PVN mēnesī, 

5. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanās līgumu.  

6. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Vienošanās 

līgumu, līgums netiek noslēgts. 

 

 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 14. pants nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības   iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 

īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Pirkt no E.V. zemes gabalu ar aptuveno platību 0,5 ha (pēc zemes iemērīšanas platība  tiks precizēta), 

kurš tiks atdalīts no nekustamā īpašuma „Seržanti”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā,  dzīvojamo 

māju „Vārpas un „Veldres”, Dignājas pagastā uzturēšanai un apsaimniekošanai par summu LVL 

1000,00 (viens tūkstotis lati un 00 santīmi), kā arī segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

atdalīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

2. Apmaksu par pērkamo zemes gabalu veikt no Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta.  

3.  Novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai piecu dienu laikā 

no lēmuma pieņemšanas sagatavot Priekšlīgumu Pirkuma līgumam un novada domes priekšsēdētājam 

noslēgt Priekšlīgumu Pirkuma līgumam ar E.V., par nekustamā īpašuma „Seržanti”, Dignājas pagastā, 

Jēkabpils novadā, sadalīšanas un zemes ierīcības projekta izstrādes izdevumu apmaksu. 

4. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Raubišku Jēkabpils novada pašvaldības vārdā veikt 

visas darbības, kas saistītas ar nepieciešamā zemes gabala atdalīšanu un iemērīšanu. 

5. Atļaut Dignājas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Raubiškam slēgt ar E.V., pilnvarojuma līgumu par 

dokumentu kārtošanu E.V.vārdā. 

 

 

11.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu  

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

12.§ 

Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā  

(„Radžusalas”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads) 

__________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 

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

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Radžusalas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, jaunbūvei – saimniecības ēkai 

(noliktavai), kas atrodas uz zemes īpašuma „Radžusalas” Ābeļu pagasts ar kadastra Nr.56480010079; 

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

 

 

13.§ 

Par adrešu likvidāciju Leimaņu pagastā 

_____________________________________________________________________ 

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

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu un 2011.gada 16.novembra 

Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

IZSLĒGT no Valsts adrešu reģistra sekojošas adreses: 

 „Jaunzānāni”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223; 

 „Vijas 1”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223; 

 „Endzelnieki”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223; 

 „Pakalni”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223; 

 „Putraimiņi – Vilnīši”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. 

 

 

14.§ 

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema teritorijā  
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

Pamatojoties uz likumu ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka viena no 

pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un, lai nodrošinātu Jēkabpils novada 

Leimaņu pagasta Mežgales ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus un 2011.gada 

16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ūdenssaimniecības komunālos pakalpojumus (turpmāk Pakalpojumi) Jēkabpils novada Leimaņu pagasta 

Mežgales ciema administratīvajā teritorijā nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības iestāde Leimaņu pagasta 

pārvalde. 

2. Pakalpojumi ir: 

2.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši LR un ES normatīvajos 

aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, dzeramā ūdens piegādes pa maģistrālajiem 

ūdensvadiem līdz patērētājam nodrošināšana; 

2.2. kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu  savākšana 

specializētajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs un, atbilstoši LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām 

notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām, novada attīrītos notekūdeņus novadīt līdz ūdenstilpnei; 

2.3.  nodrošināt iedzīvotājiem pieslēguma iespējas centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai. 

3. Pakalpojumu tarifus nosaka Jēkabpils novada dome. Leimaņu pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās 

informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Leimaņu pagasta Mežgales ciema administratīvajā 

teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2011.gada 26.maija Jēkabpils novada pašvaldības 

lēmumu (sēdes protokols Nr.7. 28.§). 

 

15.§ 

Par projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta  
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Mežgales ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF 

finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda  

3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” 

_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

28.07.2008. noteikumiem Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” un 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA ,,Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2011.gadā iesniegto tehniski ekonomisko 

pamatojumu ,,Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciemā”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums kopā 136962,69 

t.sk. 

Attiecināmām izmaksām 

 

112264,50 

Projekta iesniedzēja budžets/kredīts  

Pašvaldības budžets/kredīts 16839,67 

ERAF finansējums 95424,83 

Cits (norādīt) 00,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 24698,19 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: 

 1365 m ūdensvada rekonstrukcija; 

 1 gab. USI uzstādīšana; 

 1 gab. urbuma tamponāža. 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 16 839,62 lati, kas 

sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 

95 424,83 lati. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānoto 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

6. Pašvaldības iestādei „Leimaņu pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada  Leimaņu pagasta  Mežgales ciemā” Latvijas Republikas Vides 

ministrijas izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000”  6.kārtā.  

7. Uzdot Leimaņu pagasta pārvaldei rīkoties 6.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 
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7.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 

7.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 

7.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei un 

projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 

7.4. Leimaņu pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 

izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.  

7.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 

saņēmējam. 

8. Nodrošināt Ls 136 962,69 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts 

kasē vai SIA „Vides investīciju fondā” uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto 

procentu likmi. 

9. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļiem 

 
 

16.§ 

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā” tehniski ekonomisko 

pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada 

finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

____________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz LR Vides ministrijas ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000”, kuras mērķis ir ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu 

pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 

eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu, izsludināto 6. kārtas atlasi un uz LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” un 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 

 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pašvaldības iestādei „Rubenes pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā” Latvijas Republikas Vides ministrijas 

izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. 

aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  

6.kārtā.  

2. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldei rīkoties 1.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 

2.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 

2.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 

2.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei un 

projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 
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2.4. Rubenes pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 

izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.  

2.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 

saņēmējam. 

 

3. Apstiprināt SIA „Vides Konsultantu Aģentūra” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu un šādu 

investīciju projekta finansu plānu: 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 410 310,71 

t.sk. 

Attiecināmām izmaksām 
 

336 320,25 

Pašvaldības budžets 50 448,04 

ERAF finansējums 285 872,21 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 990,46 

 

4. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai: 
 379 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; 

 NAI rekonstrukcija. 

 

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai: 

 1435,2 m kanalizācijas kolektora jaunbūve; 

 2 KSS jaunbūve; 

 945 m kanalizācijas spiedvada jaunbūve. 

 

5. Projekta finansēšanā 2011.-2013.gados nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 

50 448,04 lati, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmām izmaksām. 

6. Nodrošināt Ls 410310,71 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai 

SIA „ Vides investīciju fondā” uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto 

procentu likmi. 

7. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļiem 

 

 
17.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 par 

Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska, B.Vaivode 

 

 

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

„Par pašvaldību budžetiem”, 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas, Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

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

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos Ls 3 384 966, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos Ls 3 640 929, saskaņā ar pielikumu 

Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 255 963 saskaņā ar pielikumu 

Nr.3  

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

saskaņā ar pielikumu Nr.4 

 

 

18.§ 

Par Ceļu fonda centralizēto līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ceļu un ielu  

ikdienas un periodisko darbu veikšanai pagastu pārvaldēm 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz „Jēkabpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” (Novada 

domes sēdes 17.12.2009. lēmums protokols Nr.10.55.§).  likums „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punkts, 

21.panta 27.punkts un 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu  un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt no  Ceļu fonda centralizētajiem  līdzekļiem   pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodisko 

darbu veikšanai pagastu pārvaldēm : 

 

Pagasta pārvalde summa Ls 

Ābeļu pagasta pārvalde 2110,00 

Dignājas pagasta pārvalde 760,00 

Dunavas pagasta pārvalde 3178,00 

Kalna pagasta pārvalde 1876,00 

Leimaņu pagasta pārvalde 1452,00 

Rubenes pagasta pārvalde 2344,00 

Zasas pagasta pārvalde 2032,00 

 

 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 SIA „VIRAS”, īpašumam „Krūkas” Leimaņu pagastā 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Ņemot vērā 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu  un Finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
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daļas 2., 4.punktu,  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 2.punktu, 20.panta 3.punktu, 

23.panta pirmo daļu, 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta trešo daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dzēst SIA „VIRAS”, reģistrācijas Nr. 40003254242, aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu „Krūkas”, Leimaņu pagasts, kadastra Nr.56740030068, pamatparādu Ls 59,46 un 

nokavējuma naudu. 

2. Izslēgt dzēsto parādu no Leimaņu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites no budžeta iestādes 

bilances, iekļaujot pārējos izdevumos. 

 

 

20.§ 

Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Rubenes pagasta pārvaldei  

_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

21.§ 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

 no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites  

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

22.§ 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

 no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

__________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, 

Inga Martinova, Edvīns Meņķis,  Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav 

balsis; ATTURAS –1 balss (Aldis Jasis); NEPIEDALĀS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo domes sēdi. 

 

 

23.§ 

Par nepamatoti aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu   

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
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Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

24.§ 

Par grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas 

nolikumā” (apstiprināti 28.12.2010., sēdes lēmums protokols Nr.16.,10. §) 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

  

Pēc balsojuma - lēmums nav pieņemts. 

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz nākamajām komiteju sēdēm. 

 

 

25.§ 

Par grozījumiem „Jēkabpils novada  

pašvaldības  amatpersonu un darbinieku atlīdzības  nolikumā ” 

 (apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.13.punktu, 41. panta pirmās daļas 

2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kas stājas 

spēkā ar 01.08.2011. un 2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu  un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, 

Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis,  Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars 

Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” (apstiprināti 

28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) sekojošus  grozījumus : 

 

7.punktu izteikt šādā 

redakcijā 

Par pamatu mēnešalgas izmaiņām var būt izmaiņas normatīvajos aktos, 

minimālās algas izmaiņas valstī, iepriekšējā gada fiksētā inflācija valstī un 

izmaiņas darbinieka amata pienākumos, kas saistīts ar darba apjomu, kā arī  

amata klasificēšanas rezultāti un individuālas kvalifikācijas un prasmju 

novērtējums, atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmērā vai novada 

domes lēmumu par izmaiņām novada domes darba samaksas nolikumā 

pašvaldības budžeta ietvaros. 

16. punktā papildināt  aiz vārdiem (valstī strādājošo) ar vārdiem „aizpagājušā gada”  

21.punktā papildināt aiz vārdiem (valstī strādājošo) ar vārdiem „aizpagājušā gada” 

23.punktā aizstāt  vārdu „ pantā”  ar vārdu „ punktā” 

25.punktā papildināt aiz vārdiem (valstī strādājošo) ar vārdiem „aizpagājušā gada” 

39.punktā aizstāt vārdu „  pirms” ar vārdu „ pēc”   

46.punktā papildināt  aiz vārdiem (izņemot) ar vārdiem „pašvaldības domes deputātus”  

50.punktā papildināt  aiz pirmā teikuma „Lai amatpersona ( darbinieks) saņemtu šajā punktā 

minēto kompensāciju, gada laikā pēc optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas ) 

iegādes tā iesniedz attiecīgajai Jēkabpils novada pašvaldības iestādei  

iesniegumu, kuram pievienots receptes oriģināls un maksājuma oriģināls ar 
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tajā norādītiem attiecīgās personas personu apliecinošiem datiem. 

51.punktā aizstāt vārdu „otrās” ar vārdu „pirmās” 

papildināt nolikumu 

ar punktu 52.¹ 

Aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā var piešķirt pabalstu likumdošanā 

noteiktajā apmērā atlīdzībai plānoto budžeta līdzekļu apmērā vienu reizi 

kalendārajā gadā. Lai saņemtu pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā 

amatpersona (darbinieks) iesniedz attiecīgās iestādes vadītājam iesniegumu 

par pabalsta piešķiršanu. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo 

kalendāro gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas netiek atlīdzināts. 

papildināt nolikumu 

ar punktu 52.² 

pabalsts līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā amatpersonai( 

darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, 

nepārsniedzot Latvijas Republikas minimālās mēneša darba algas apmēru. 

Lai saņemtu pabalstu amatpersona ( darbinieks) iesniedz iesniegumu par 

pabalsta piešķiršanu, pievienojot bērna invalīda līdz 18 gadu vecumam 

invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.  

53.punktā papildināt pašvaldības budžeta ietvaros amatpersonām (darbiniekiem) kalendārā gadā 

proporcionāli nostrādātajam laikam var piešķirt naudas balvu  proporcionāli 

amata slodzei līdz vienas minimālās darba algas apmēram sakarā ar: 

53.1.3.apakšpunktu 

svītrot 

svītrots 

papildināt nolikumu 

ar apakšpunktu 

53.1.4.šādā redakcijā 

pārtraucot darba attiecības - aizejot pensijā 

svītrot punktu 53.2. svītrots 

svītrot punktu 

53.2.1. 

svītrots 

svītrot punktu 

53.2.2. 

svītrots 

papildināt 53.punktu 

ar apakšpunktu 53.3. 

šādā redakcijā 

pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā 

amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu 

sasniegšanā un darba rezultātiem 

68.punktā papildināt  aiz pirmā teikuma  „Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā  nav 

pieļaujama, izņemot gadījumus, kad amata (darba) tiesiskās attiecības tiek 

izbeigtas un amatpersona (darbinieks) piešķirto papildatvaļinājumu nav 

izmantojusi”. 

papildināt nolikumu 

ar 77.punktu  

Šī nolikuma 52.¹; 52.² punkts stājas spēkā ar 2012.gada 01.janvāri 

papildināt nolikumu 

ar 78.punktu 

2012.gadā ar atlīdzību saistīto izdevumu ierobežošanai var noteikt nepilnu 

darba laiku (vienoties par šādu darba laiku), ierosināt institūcijas funkciju 

pārskatīšanu un citus optimizācijas pasākumus.  

 

 

 

26.§ 

Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu  

un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu  

atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
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Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1651 

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

pakāpēm un to noteikšanas kārtību” II daļas 20., punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 4.daļa, 11.panta 1.daļa, deputāta Ulda Auzāna mutisku ierosinājumu un 

2011.gada 16.novembra Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un 

Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus lēmuma Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 

maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” (pieņemti ar Jēkabpils 

novada domes 20.01.2011. sēdes lēmums protokols Nr.1.,16.) 

 

1)  Pielikumā Nr.5 Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes darbinieku mēnešalgas maksimālais apmērs 

atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai. 

 

Mēnešalgas grupa Amata nosaukums Mēnešalgas maksimālais 

apmērs Ls 

4 lietvedis (skolā) 208 

 

2) Pielikumā Nr.6 Jēkabpils novada Leimaņi pagasta pārvaldes darbinieku mēnešalgas maksimālais apmērs 

atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai. 

 

Mēnešalgas grupa Amata nosaukums Mēnešalgas maksimālais 

apmērs Ls 

4 lietvedis (skolā) 208 

 

 

27.§ 

Par naudas balvas piešķiršanu deputātiem 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 

4.daļas 5.punktu;  likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu;  Jēkabpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu , apstiprināts ar Jēkabpils novada  domes 28.12.2010.gada sēdes 

lēmumu (protokols Nr.16, 9.§) 53.punktu un par lietderīgu, racionālu lēmumu ierosināšanu, pieņemšanu 

veiksmīgai novada pašvaldības attīstībai un līdzdalību pašvaldības projektu izstrādē un realizācijā un 2011.gada 

16.novembra Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu 

komitejas ierosinājumu, 

 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, 

Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis,  Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Māris Urbāns, Aivars 

Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis;  NEPIEDALĀS – 1 balss (Ināra Blumberga) un katrs 

deputāts attiecībā par sevi), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt naudas balvu deputātiem, kuri pašvaldības iestādē strādā nepilnu amata slodzi vai neieņem 

algotu amatu pašvaldībā,  pēc saraksta: 

 

Vārds, uzvārds  summa Ls 

Aldis Jasis 50,00 

Anda Svarāne 50,00 

Anita Lemaka 50,00 

Dzidra Jakovicka 50,00 

Edmunds Erdlāns 50,00 

Ināra Blumberga 50,00 

Inga Martinova 50,00 

Intra Kurme 50,00 

Māris Urbāns 50,00 

Ilgvars Prodišķis 50,00 

Uldis Auzāns 50,00 

Gints Audzītis 50,00 

 

 

 

28.§ 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu, 63.panta 3.daļu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, no 01.12.2009. 5.panta 1.daļas 1. punktu un 

Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un 2011.gada 16.novembra 

Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu komitejas 

ierosinājumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 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: 

 

Mēnešalgas noteikšanai piemērot koeficientu 2,00 ( 2,00 x Ls 445,00 strādājošo mēneša vidējā darba 

samaksa 2010.gadā ) un apstiprināt novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu Ls 890 (astoņi simti deviņdesmit 

lati) ar 2012.gada 1.janvāri. 

 

 

29.§ 

Par naudas balvas piešķiršanu priekšsēdētājam Edvīnam Menķim 

______________________________________________________________ 

A.Raginska 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 

4.daļas 5.punktu;  likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu , apstiprināts ar Jēkabpils novada  domes 28.12.2010.gada sēdes 

lēmumu (protokols Nr.16, 9.§) 53.punktu un  par ieguldījumu ERAF  projekta „Velo–gājēju celiņa izbūve 
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satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā” vadīšanā bez atlīdzības un dalību citos projektos un 2011.gada 

16.novembra Jēkabpils novada domes Apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  un Finanšu 

komitejas ierosinājumu, 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 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: 

 

Jēkabpils novads pašvaldības domes priekšsēdētājam Edvīnam Menķim piešķirt naudas balvu Ls 200,00 

(divi simti lati). 

 

 

30.§ 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Zasas pagastā 

____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

 
31.§ 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 

īstenošanai 

___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

28.07.2008. noteikumiem nr.606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000”, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2011. gada iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”. 

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 183 552,39 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

150 452,78 

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  
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   Pašvaldības budžets/ kredīts 22 567,92 

   ERAF finansējums 127 884,86 

Cits (norādīt) 0,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 33 099,61 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:   

 2055 m ūdensvada rekonstrukcija; 

 1 gab. USI rekonstrukcija; 

 1 gab. urbuma tamponāža; 

 Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem  

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:  
  350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve; 

  1 gab. NAI izbūve. 

 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 22 567,92 lati, kas 

sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. Akceptēt pašvaldības iestādes „Kalna pagasta pārvalde” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai 

sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam 

(iesnieguma 3.papilddokuments). 

7. Pašvaldības iestādei „Kalna pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada  Kalna  pagasta  Vidsalas ciemā” Latvijas Republikas Vides 

ministrijas izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000”  6.kārtā.  

8. Uzdot Kalna pagasta pārvaldei rīkoties 6.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 

8.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 

8.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 

 8.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei un 

projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 

 8.4. Kalna pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 

izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.  

 8.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 

saņēmējam. 

9. Nodrošināt Ls 183 552,39 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts 

kasē vai SIA „ Vides investīciju fondā” uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto 

procentu likmi. 

10. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļiem. 

 

Sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Kalna pagasta pārvaldei 
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32.§ 

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu 

 Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciema teritorijā 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka viena 

no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Jēkabpils novada Kalna 

pagasta Vidsalas ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Jēkabpils novada Kalna 

pagasta Vidsalas ciema administratīvajā teritorijā nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības iestāde Kalna pagasta 

pārvalde. 

2. Pakalpojumi ir: 

2.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši LR un ES 

normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, dzeramā ūdens piegādes pa maģistrālajiem 

ūdensvadiem līdz patērētājam nodrošināšana; 

2.2. kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu savākšana 

specializētajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs un, atbilstoši LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām 

notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām, novada attīrītos notekūdeņus līdz ūdenstilpnei; 

2.3. nodrošina iedzīvotājiem pieslēguma iespējas centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai. 

 

3. Pakalpojumu tarifus nosaka Jēkabpils novada dome. Kalna pagasta pārvalde ir atbildīga par 

pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes lēmuma brīdī Kalna pagasta 

Vidsalas ciema administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2011.gada 26.maija 

Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu (sēdes protokols Nr.7.28.§). 

 

Projektu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt Kalna pagasta pārvaldei      

 
 

33.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Dimanti”, Kalna pagasts,  

kadastra Nr.56660060064, apstiprināšanu  
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2011.gada 20.oktobra Jēkabpils novada domes lēmumu 

(protokols Nr.14,4.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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(protokols Nr. 6,18.§).  

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,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis,  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 „Dimanti”, Kalna pagasts, (kadastra 

Nr.56660060064) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr. 56660060064 un Nr. 56660060065 

sadalīšanai., saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dimanti”, Kalna pagasts, un piešķirt nosaukumu „Meža Dimanti” zemes 

gabalam 20,4 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā, zemes vienībā ar kadastra Nr.56660060064)un 

zemes gabalam 9,8 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā, zemes vienībā ar kadastra Nr.56660060065);  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Meža Dimanti”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 

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

4. Zemes gabals 8,7 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā, zemes vienībā ar kadastra Nr.56660060064) un 

4,1 ha platībā (Nr.4 zemes ierīcības projektā, zemes vienībā ar kadastra Nr.56660060065) paliek īpašuma 

„Dimanti” sastāvā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ; 

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

 

 

 
34.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības 

22.09.2011. sēdes lēmuma atcelšanu (prot.Nr.12, 37.§) 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz 14.11.2011. Administratīvās rajona tiesas lēmumu par Jēkabpils novada pašvaldības 

22.09.2011. sēdes lēmuma atzīšanu par prettiesisku, Administratīvā procesa likuma 361.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 

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

Urbāns, Aivars Vanags); PRET –nav balsis; ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Jēkabpils novada pašvaldības 22.09.2011. sēdes lēmumu Nr.12.,37.§ „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”. 

 2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administratorei A.Liepiņai brīdināt L.J.M. par 

nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. 

 

 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 15.decembrī. 

Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 22.decembrī. 
 


