JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2011. gada 30.jūnijā

Nr.9

Sēde norises vieta: Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst. 11.00
Sēdi atklāj plkst.11:05
Sēdi vada – Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis,
Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda
Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns
Nepiedalās - Aija Raginska attaisnotu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki: R.Mazulāne,
Dz.Nartiša, B.Vaivode, G.Dimitrijeva, E.Ūbele. Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa.
pagastu pārvalžu vadītāji: A.Baltaruņķis, M.Cankale, R.Jaudzems, J.Krūmiņš, J.Raubiška, I.Rubeniņš.
Darba kārtība:
Informācija:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.
Par projektu: „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai” un Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogramma Grundtvig mācību
partnerība „A community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism” (Kopienas
pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu), saīsināti ComTour ieviešanu un sasniegtajiem
rezultātiem.
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Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakcijas nodošanu
Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
Par 2010.gada Publisko pārskata apstiprināšanu
Par sadarbības līgumu (Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs)
Par sadarbības līgumu (jaunsargi)
Par sadarbības partneri dalībai ES struktūrfondu projektā „Atbalsta grupas un speciālistu
apmācība pieaugušajiem (vecākiem, skolotājiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem),
kuriem ir saskarsme ar sociālā riska grupas bērniem” īstenošanai
Par projekta „63 km Daugavas plostnieku un pārcēlāju vēstures” izstrādi un iesniegšanu
Zemgales kultūras programmas 2011 atklātā projektu konkursā
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam „Jēkabpils novada
biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku””
Par projekta pieteikumu „Jēkabpils novada sociālā dienesta darba pilnveidošana ” Eiropas
Sociālā Fonda 2007.-2013.g. plānošanas perioda atbalsta aktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”
Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas pagasta pārvaldei pārcēlāja darba apmaksai plūdu laikā
Par nolikuma par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši
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12.
13.
14.
15.
16.
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19.

novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
Par īres tiesību izbeigšanu (Lauku iela 3-1, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
Par īres tiesību piešķiršanu (Salnas -10, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
Par īres tiesību piešķiršanu (Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Bazulāres”, Rubenes pagasts, kadastra Nr. 5682 003
0009)
Par zemes ierīcības projekta „Ceriņi”, Rubenes pagasts, zemes vienībai ar kadastra
Nr.56820110022 apstiprināšanu
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Vuceni”, Rubenes pagasts, kadastra
Nr.56820040120)

Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis ierosina iekļaut domes sēdes
dienas kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants):
1
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3

Par atļaujas izsniegšanu Eduardam Daugavietim zvejai Daugavā ar murdiem
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
Par 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Jēkabpils novadā” precizēšanu un publicēšanu

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
20
21
22

Par atļaujas izsniegšanu Eduardam Daugavietim zvejai Daugavā ar murdiem
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
Par 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Jēkabpils novadā” precizēšanu un publicēšanu

Informācija:
1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 26.05.2011. un 16.06.2011.
domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem. (Leimaņos – krīzes centra sakārtošana,
projekti Kultūrkapitāla fondā, Hipotēku bankas un citi, uzsāktie darbi ūdenssaimniecībā - Dunavas pagastā,
velo celiņš, Doktorāts). Par pašvaldības un valsts ceļiem, ārzemju delegācijas novadā, sadarbības iespējas.
Jautājumu par saņemto līdzekļu (zeme Jēkabpilī, Brīvības ielā 289/1) izlietojumu risinās kopīgās
sēdēs un deputāti pieņems lēmumu par līdzekļu izlietojumu.
Informācija pieņemta zināšanai.
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.
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Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs informēja deputātus par saņemto vēstuli no Satiksmes
ministrijas par ceļiem, kur tiek uzskatīts, ka ceļi ir izbraucami, bet nav komfortabli apstākļi. Nepieciešams
tomēr pierādīt, ka ceļi nav izbraucami pavasarī un rudenī. Ceļi pavasara plūdu laikā ir fiksēti fotogrāfijās.
Par attīstības programmas 2012.-2018.gadam sabiedrisko apspriešanu, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu – poligons „Dziļā vāda”.
A.Vanags – piedalījās Vidusdaugavas SPAAO sanāksmē. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Daģis.
Saņemta licence atkritumu apsaimniekošanai. Vēl jāiesniedz tarifi apstiprināšanai. Plānots tarifa
sadārdzinājums par 30-35%.
Informācija pieņemta zināšanai.
3. Par projektu: „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem
Projektu speciāliste G.Dimitrijeva iepazīstināja domes deputātus par projekta „Inovatīvu pasākumu
īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ieviešanu un
sasniegtajiem rezultātiem. (Ziņojums pievienots).
15.07.2011. visi tiek aicināti piedalīties projekta noslēguma konferencē Zasā.
Informācija pieņemta zināšanai.
4. Par projektu: Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogramma Grundtvig mācību
partnerība
„A community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism”
(Kopienas pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu), saīsināti ComTour ieviešanu un
sasniegtajiem rezultātiem
Projektu speciāliste G.Dimitrijeva iepazīstināja domes deputātus par projekta Mūžizglītības
programmas Grundtvig apakšprogramma Grundtvig mācību partnerība
„A community approach to
Engaging Disadvantaged Adults through Tourism” (Kopienas pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur
tūrismu), saīsināti ComTour ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem. (Ziņojums pievienots).
Informācija pieņemta zināšanai.
1.§
Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam
gala redakcijas nodošanu Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
_______________________________________________________
Dz.Nartiša
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Attīstības plānošanas
sistēmas likums” 10.pantu, Jēkabpils novada domes 12.11.2009. sēdes lēmumu „Par Jēkabpils novada
attīstības programmas 2010. – 2016.g. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.9, 50.§), Jēkabpils novada domes
28.12.2010. sēdes lēmumu „Par grozījumiem 12.11.2009. Jēkabpils novada domes sēdes lēmumā „Par
Jēkabpils novada attīstības programmas 2010. – 2016.g. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.9, 50.§)”,
Jēkabpils novada domes 17.12.2009. sēdes lēmumu „Par darba uzdevuma un Attīstības programmas
izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas
izstrādei” (protokols Nr.10, 48.§)” un Jēkabpils novada domes 24.03.2011. sēdes lēmumu „Par grozījumiem
17.12.2009. Jēkabpils novada domes sēdes lēmumā „Par darba uzdevuma un Attīstības programmas
izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas
izstrādei” (protokols Nr.5, 21.§)” tika izstrādāta Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. –
2018.gadam 1.redakcija.
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Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 23.09.2010. Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī” Jēkabpils novada domes 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Jēkabpils
novada pašvaldības nolikums” 89. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai Jēkabpils novada Attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam gala redakciju .
2. Publicēt paziņojumu par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam gala
redakcijas nodošanu Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai vietējā informatīvajā izdevumā
„Ļaudis un Darbi” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Subatiņam.
2.§
Par 2010.gada Publisko pārskata apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
E.Meņķis
Par jautājumu izteicās I.Blumberga, B.Vaivode.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 72.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
05.05.2010. noteikumiem nr.413 „Noteikumi par publiskajiem pārskatiem”
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2010.gadu (Pārskats pielikumā).
2. Lietvedības nodaļai sagatavot ziņojumu par Publiskā gada pārskata sagatavošanu un nodrošināt
publicēšanu.
3. §
Par sadarbības līgumu
_______________________________________________________________
R.Rubina, I.Tumanova
Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra (turpmāk –RD
ITC) sadarbības ierosinājumu.
RD ITC pēc Rīgas domes Labklājības departamenta lūguma aicina uzsākt sadarbību par informācijas
datu apmaiņu sociālās palīdzības administrēšanas vajadzībām.
Datu apmaiņa ļaus pašvaldību sociālajiem dienestiem operatīvi saņemt to funkciju veikšanai
nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama pašvaldības sociālā dienesta klienta iztikas līdzekļu deklarācijā
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uzrādītās informācijas pārbaudei.
Datu apmaiņa paredzēta elektroniski un tiešsaistes režīmā, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas informācijas sistēmu (SOPA).
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmā daļa paredz, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas
funkcijas un uzdevumus.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likuma „Par pašvaldībām” 95.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54., 55., 61.pantu,
Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu „Jēkabpils novada pašvaldības
nolikums” 50.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centru par informācijas datu
apmaiņu sociālās palīdzības administrēšanas vajadzībām.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Sociālās dienesta vadītāja Ritma Rubina.
4. §
Par sadarbības līgumu
_________________________________________________________________
E.Ūbele, I.Tumanova
Par jautājumu izteicās I.Blumberga.
Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Rekrutēšanas un jaunsardzes centra (turpmāk –RJC) sadarbības
ierosinājumu.
RJC savā vēstulē norāda, ka Aizsardzības ministrija ir uzdevusi RJC slēgt sadarbības līgumus ar
pašvaldībām, lai organizētu jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu un atbalstīti valsts
aizsardzības mācības īstenošanu pašvaldības teritorijās. Uz šī līguma pamata RJC būtu tiesīgs izsniegt
inventāru un citus materiāltehniskos līdzekļus (turpmāk – MTL) tām jaunsargu grupām, kuru instruktorus
algo pašvaldība. Līgums palīdzētu plānot kustības attīstību, MTL iegādi un organizēt sadarbību ar
radniecīgām organizācijām u.tml.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmā daļa paredz, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas
funkcijas un uzdevumus.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likuma „Par pašvaldībām” 95.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54., 55., 61.pantu,
Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu „Jēkabpils novada pašvaldības
nolikums” 50.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Noslēgt sadarbības līgumu (pielikumā) ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par jaunsargu
interešu izglītības programmas īstenošanas organizēšanu un valsts aizsardzības mācības īstenošanas
atbalstītu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele.
5. §
Par sadarbības partneri dalībai ES struktūrfondu projektā „Atbalsta grupas un speciālistu apmācība
pieaugušajiem (vecākiem, skolotājiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem), kuriem ir saskarsme
ar sociālā riska grupas bērniem” īstenošanai
__________________________________________________________
E.Meņķis
Jēkabpils novada pašvaldībā 08.06.2011. saņemts Nodibinājuma „Mārtiņa fonds” iesniegums par
sadarbības partneri dalībai ES struktūrfondu projektā „Atbalsta grupas un speciālistu apmācība
pieaugušajiem (vecākiem, skolotājiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem), kuriem ir saskarsme ar
sociālā riska grupas bērniem” īstenošanai.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes komitejas ierosinājumu un LR likumu
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piedalīties kā sadarbības partnerim Nodibinājuma „Mārtiņa fonds”
ES struktūrfondu projektā
„Atbalsta grupas un speciālistu apmācība pieaugušajiem (vecākiem, skolotājiem, psihologiem, sociālajiem
darbiniekiem), kuriem ir saskarsme ar sociālā riska grupas bērniem” īstenošanā.
6. §
Par projekta „63 km Daugavas plostnieku un pārcēlāju vēstures” izstrādi un iesniegšanu Zemgales
kultūras programmas 2011 atklātā projektu konkursā
__________________________________________________________
G.Dimitrijeva
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta „63 km Daugavas
plostnieku un pārcēlāju vēstures” izstrādi un iesniegšanu Zemgales kultūras programmas 2011 atklātā
projektu konkursā.
Pamatojoties uz 16.06.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un LR
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „63 km Daugavas plostnieku un pārcēlāju vēstures.” izstrādi un iesniegšanu
Zemgales kultūras programmas 2011 atklātā projektu konkursā.
2. Nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu, summu precizējot, ja projekts tiks apstiprināts.
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7.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam „Jēkabpils novada
biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku””
___________________________________________________________________
I.Jātniece, A.Raginska
Saņemts biedrības „Ūdenszīmes” 06.06.2011.reģ. Nr.2-23/814 iesniegums par līdzfinansējuma
garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam iesniegšanai Sabiedrības Integrācijas fondā.
Projekta norisē plānots iesaistīt šādas novada biedrības „Mārtiņa fonds”, „Cerību logi”, „Dzīves
prasmes”, „Noskaņa” , „Ābeļzieds”, izveidojot apmācību nodarbību, praktisko darbnīcu un semināru
kopumu, kas veicinātu sociālā atbalsta grupu izveidošanos katrā šīs biedrības darbības vietā. Līdzdalība
projektā ir atvērta arī jebkurai citai novada organizācijai vai iniciatīvas grupai. Sadarbosimies ar Sociālo
dienestu, pagastu pārvaldēm, kultūras un izglītības iestādēm.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
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,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektam „Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā
„Pasniedz roku”” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju Ls 1305- (Viens tūkstotis trīs simti pieci
lati).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut Ls 1305- (viens tūkstotis trīs simti pieci lati) 2012.gada budžeta
projektā.
8.§
Par projekta pieteikumu „Jēkabpils novada sociālā dienesta darba pilnveidošana” Eiropas Sociālā
Fonda 2007.-2013.g. plānošanas perioda atbalsta aktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”
________________________________________________________________
A.Raginska, R.Rubina
Par jautājumu izteicās G.Dimitrijeva, E.Meņķis.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likuma „Par pašvaldībām” pašvaldībām14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 7. punktu un Eiropas Sociālā
Fonda 2007.-2013.g. plānošanas perioda atbalsta aktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

7

1. Iesniegt Eiropas Sociālā Fonda 2007.-2013.g. plānošanas perioda atklātajam projektu konkursam
atbalsta aktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” projekta pieteikumu „Jēkabpils novada sociālā dienesta darba pilnveidošana”
2.
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas ne vairāk kā Ls
46000,00 (četrdesmit seši tūkstoši latu).

9.§
Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas pagasta pārvaldei
pārcēlāja darba apmaksai plūdu laikā
_______________________________________________________
A.Raginska
Jēkabpils novada pašvaldībā 14.06.2011. saņemts iesniegums no Jēkabpils novada Dunavas pagasta
pārvaldes par līdzekļu piešķiršanu pārcēlāja darba apmaksai plūdu laikā.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Dunavas pagasta pārvaldei pārcēlāja darba apmaksai plūdu laikā Ls 336,72 (trīs simti
trīsdesmit seši lati 72 santīmi) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
10.§
Par nolikuma par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu
__________________________________________________________
A.Raginska
Par jautājumu izteicās I.Blumberga.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
LR likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu par Jēkabpils
pakalpojumiem (Nolikums pielikumā).

novada Dzimtsarakstu

nodaļas sniegtajiem maksas

PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes lēmumu
30.06.2011. sēdes protokols Nr.9,10.§
8

Nolikums par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Nolikums izdots saskaņā
ar LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 14.punktu un 46.pantu.
1. Nolikums reglamentē pakalpojuma veidus, to apmērus un iekasēšanas kārtību Jēkabpils novada
dzimtsarakstu nodaļā.
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos pakalpojumus pēc
vienošanās.
3. Iekasētās naudas summas tiek pārskaitītas pašvaldības budžetā.
4. Reizi gadā - Valentīna dienā (14.februārī) Jēkabpils novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā
nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt laulību samaksājot tikai valsts
nodevu Ls 5,- apmērā. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība .
5. Maksa par pakalpojumiem samaksājama Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ne vēlāk kā vienu dienu
pirms ceremonijas, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā apliecinājumu par samaksu.
6. No maksas pakalpojumiem atbrīvoti I un II grupas invalīdi un personas, kuras normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.
7. Papildus ar likumu reglamentētajiem un valsts nodevu apliktajiem pienākumiem un pakalpojumiem,
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pēc vienošanās sekojošus pakalpojumus par maksu:
1.

Svinīga laulību reģistrācija:
ja viena vai abas reģistrējamās personas
dzīvesvietu deklarējušas Jēkabpils novada
teritorijā

2.

3.

4.

Maksa
latos
6,00

citu pašvaldību iedzīvotājiem
ja viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis
ja abi laulājamie ir pensionāri
bez muzikanta piedalīšanās
ar viesu piedalīšanos un muzikālo pavadījumu,
deklamāciju
Laulības ceremonija ārpus dzimtsarakstu
nodaļas (mājās, viesu namos u.c. laulības
noslēgšanai piemērotās telpās)
Jubilejas ceremoniju (sudrabkāzas, zelta
kāzas u.c.) organizēšana un vadīšana
Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem

15,00
20,00
5,00
5,00
16,00

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācija

3,00

Atvieglojumi 50% apmērā (uzrādot
attiecīgu izziņu vai apliecību):
1) ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji
ir 1. vai 2. grupas invalīdi;
2) ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji
ir personas, kuras normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.

20,00

10,00

Atvieglojumi 50% apmērā (uzrādot
attiecīgu izziņu vai apliecību):
1) ja viens no ceremonijas
pieteicējiem ir 1. vai 2. grupas
invalīds;
2) ja viens no ceremonijas
pieteicējiem ir persona, kura
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
atzīta par trūcīgu.
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5.

Nepieciešamo dokumentu vākšana, kopiju
izgatavošana, lietu noformēšana, dokumentu
izsniegšana:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietās
reģistra atjaunošanas lietās
reģistra labošanas lietās
atkārtotās civilstāvokļu aktu reģistrācijas
apliecības izsniegšana bez vāciņa
atkārtotās civilstāvokļu aktu reģistrācijas
apliecības izsniegšana kopā ar vāciņu
arhīva izziņu sagatavošana
izrakstu sagatavošana un izsniegšana no
civilstāvokļa aktu reģistriem – par katru atsevišķi
Par citiem arhīva pakalpojumiem („dzimtas
koka” apzināšanu, cita veida informācijas vai
cita pakalpojuma sniegšanu – par vienas arhīva
vienības apzināšanu

5.5.
5.6.
5.7.
6.

Atbrīvoti (uzrādot attiecīgu izziņu vai
apliecību):
1) 1. un 2.grupas invalīdi;
2) politiski represētās personas
3) bērni-bāreņi;
4) trūcīgās personas;
5) pieprasītāji, kuriem dokumenti
nepieciešami iesniegšanai uzturlīdzekļu
piedziņai vai bāriņtiesai
3,00
3,00
3,00
2,00
3,50
2,00
2,00
1,00

11.§
Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši
novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
______________________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils
novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16., 9.§) un Jēkabpils novada pašvaldības
darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16.,10.§),
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ar 2011.gada 01.jūniju apstiprināt atbilstoši darbinieka novērtēšanas rezultātiem noteikto
mēnešalgu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam Ls 512 (pieci simti divpadsmit lati) par
slodzi.
12.§
Par īres tiesību izbeigšanu
(Lauku iela 3-1, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
______________________________________________________________
R.Mazulāne
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2011.gada 13.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts S.V. iesniegums, kurā viņa lūdz izbeigt īres
tiesības uz dzīvokli Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.
19.05.1994. 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.
LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja
līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt
dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas
ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
27.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt S.V., īres tiesības uz dzīvokli Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.
2. Zasas pagasta pārvaldei izdeklarēt no dzīvokļa Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
S.V. un ar viņu dzīvojošās personas.
3. Uzdot S.V., līdz 2011.gada 1.jūlijam nodot Zasas pagasta pārvaldei dzīvokli Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu.
4. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei sagatavot dzīvokļa Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā,
nodošanas - pieņemšanas aktu.
13.§
Par īres tiesību piešķiršanu
(Salnas-10, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
__________________________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 18.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts A.Ļ. iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt
dzīvokli Salnas - 5, Dubultos, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, noslēdzot īres līgumu.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz palīdzību personām,
kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu, ja pašvaldības dzīvojamās
telpas ir brīvas.
19.05.1994. 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas
ierosinājumu, 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”,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt īres tiesības A.Ļ., kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot A.Ļ., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpas Salnas - 5,
Dubultos, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Salnas-5,
Dubultos, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.
3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar A.Ļ. un
nodot dzīvokli Salnas - 5, Dubultos, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas
aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.

14. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
___________________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 14.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts I.A. iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt
dzīvokli Liepas 9-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, noslēdzot īres līgumu.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz palīdzību personām,
kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu, ja pašvaldības dzīvojamās
telpas ir brīvas.
19.05.1994. 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas
ierosinājumu, 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”,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības I.A., uz dzīvokli Liepas 9-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot I.A., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpas Liepas 9-1,
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Liepas 9-1, Zasā,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar I.A., un
nodot dzīvokli Liepas 9-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu
- Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.

15. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________
R.Mazulāne
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2011.gada 14.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts J.G., iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt
vienu dzīvojamo istabu, virtuvi un palīgtelpas ar kopējo platību 22,8 kv.m., dzīvoklī Kastaņas 6, Dunavas
pagastā, Jēkabpils novadā, noslēdzot īres līgumu.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz palīdzību personām,
kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu, ja pašvaldības dzīvojamās
telpas ir brīvas.
19.05.1994. 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas
ierosinājumu, 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”,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības J.G., uz daļu - istabu Nr.3- 11.1 kv.m., virtuvi Nr.6- 8.1 kv.m. un palīgtelpām 3.6
kv.m., ar kopējo platību 22,8 kv.m., saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu Nr. 6918, dzīvoklī Kastaņas
6, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot J.G., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt īres līgumu uz daļu - 22,8
kv.m.platībā, no dzīvojamās telpas Kastaņas 6, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, un deklarēt dzīves vietu
pēc adreses Kastaņas 6, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā.
3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar J.G., un
nodot daļu (22,8 kv.m. platībā), no dzīvokļa Kastaņas 6, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar
nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. Īres līgumā paredzēt
nosacījumu, ka līguma nosacījumu var tikt mainīti, ja tiek izīrēta atlikusī dzīvokļa daļa.

16.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
__________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Ābeļu pagasta pārvaldes 03.06.2011. iesniegumu Nr.APP/312/11/147 par 2007.gada 27.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.62, starp Ābeļu pagasta pārvaldi un
S.P., (persona mirusi), par zemes gabala „Smilgu iela 7”, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0140,
izbeigšanu, sakarā ar to, ka S.P. ir mirusi un viņas nomas tiesību pārņēmējs nav pieteicies un minētā zemes
gabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļa nosaka: Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas
pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada
30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada
30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas 41 daļa nosaka: ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas
(būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku
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(būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību, izņemot par
zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes
banka” personā. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu
sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka:
1. 2007.gada 14.martā Ābeļu pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1.123. par zemes
atsavināšanu;
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 2.1 daļu, Ābeļu pagasta padome ar S.P. 27.11.2007. ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.
62.
3. Uz zemes gabala atrodas ēkas un ēku drupas ar nenoskaidrotu piederību, tāpēc zemes gabalu nevar
ieskaitīt rezerves zemes fondā.
4. S.P. 2009. gada 21.decembrī ir mirusi. Saskaņā ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes
03.06.2011. iesniegumu Nr.APP/3-12/11/147, neviens S.P. nomas līguma tiesību pārņēmējs nav pieteicies,
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds ir LVL 6,96.
5. Ābeļu pagasta Brodu ciema teritorijā ir reģistrēti divi īpašumi ar vienādu adresi –Smilgu iela 7.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.1 daļu, likuma „Par valsts un pašvaldības zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.
gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 26. punktu, Ministru kabineta 2009.gada
03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 2007.gada 27.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.62, starp Ābeļu pagasta pārvaldi un
S.P., (persona mirusi), par zemes gabala 0,6 ha platībā „Smilgu iela 7”, ar apzīmējumu kadastrā
Nr.5648-003-0140 nomu.
2. Dzēst S.P., par zemes gabala „Smilgu iela 7”, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0140 nekustamā
īpašuma nodokli uz 30.06.2011. – pamatparāda summa LV 6,96.
3. Mainīt zemes gabalam ar kadastra Nr.56480030140- 0,6 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra nr.56480030140 no „Smilgu iela 7”, Brodi, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, uz adresi „Smilgu iela 7a”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5215
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
„Bazulāres”, Rubenes pagasts, kadastra Nr. 5682 003 0009)
_______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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2011.gada 10.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „LES TRANS”, reģistrācijas
Nr.42103021051, juridiskā adrese Meldru iela 1, Liepāja, pilnvarotās personas SIA „Asare Agro”,
reģistrācijas Nr.45403026816, juridiskā adrese „Tauriņi”, Asare, Asares pagasts, (Kurzemes apgabaltiesas
zvērinātas notāres Jevgēnijas Jaunģelžes 20.10.2010. izdota ģenerālpilnvara Nr.6189) iesniegums ar lūgumu
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bazulāres”, Rubenes pagasts, Jēkabpils
novads, sadalīšanai.
Iesniegumam pievienots:
1) Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Jevgēnijas Jaunģelžes 20.10.2010. izdotās ģenerālpilnvaras
Nr.6189 kopija,
2) Zemes robežu plāna kopija, no kuras redzama plānotā zemes gabala, kadastra Nr. 5682 003 0009
sadalīšana.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību
zemesgabala sadalīšanai.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka:
1) īpašums „Bazulāres” nav apgrūtināts ar kredītsaistībām;
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 „Bazulāres” ar kadastra Nr.56820030009 Jēkabpils novada Rubenes pagastā atrodas plānotajā
(atļautajā) teritorijā – lauksaimniecībā izmantojamā teritorija un mežu teritorija.
3) Rubenes pagasta Teritorijas plānojuma II sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
5.2.2.3. punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemesgabalu minimālais lielums mežu teritorijās ir – dabas
liegumos 10 ha, pārējā teritorijā netiek noteikts. 5.2.3.4. punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemesgabalu
minimālais lielums lauksaimniecības teritorijās ir – dabas liegumos 10 ha, pārējā teritorijā 1 ha.
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 iepriekš minēto, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un
saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada 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 – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt SIA „LES TRANS”, reģistrācijas Nr.42103021051, juridiskā adrese Meldru iela 1,
Liepāja, zemes ierīcības projektu īpašuma „Bazulāres”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.
5682 003 0009, 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
Jēkabpils novada domes 30.06.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.9,17.§)
Nosacījumi
zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Bazulāres”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56820030009 sadalīšanai
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1.

2.
3.
4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.

Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projektu) izstrādā persona, kas ir sertificēta
zemes ierīcības darbu veikšanai.
Projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale.
Projekta sastāvs atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” III daļai
Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai
*.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:5000
uz zemes robežu plāna pamatnes
Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši
Rubenes pagasta teritorijas plānojumam.
Apgrūtinājumi atbilstoši Rubenes pagasta teritorijas plānojumam, Aizsargjoslu
likumam.
Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai.
Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
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.
18.§
Par zemes ierīcības projekta „Ceriņi”, Rubenes pagasts,
zemes vienībai ar kadastra Nr.56820110022 apstiprināšanu
___________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša

2011.gada 14.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „GEO Mērniecība”,
reģ.Nr.45403028111, juridiskā adrese Jaunā iela 79C, Jēkabpils, LV – 5201, iesniegums ar lūgumu
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma „Ceriņi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820110022
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56820110022 sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2011.gada 26.maija Jēkabpils novada domes lēmumu
(protokols Nr.7,20.§) „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 (protokols Nr. 6,18.§).
Pamatojoties uz 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
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 – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ceriņi”, Rubenes pagasts (kadastra nr.
56820110022) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56820110022 sadalīšanai, saskaņā ar SIA „GEO
Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Piešķirt nosaukumu „Ceriņi 1” zemes gabalam 4,0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā);
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Ceriņi 1”, Rubenes pagasts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Ceriņi”, Rubenes pagasts 0,7 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
19.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Vuceni”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820040120)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 26.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts I.R., pilnvarotās personas A.G., (pilnvara
izdota 22.11.2010. Mārupes novada bāriņtiesā, reģistrācijas Nr.226.) iesniegums ar lūgumu atdalīt no
īpašuma „Vuceni”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820040120 vienu zemes gabalu ar
kadastra Nr.56820040121 1,88 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Vuceniņi”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 28.03.2011. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada
Rubenes pagasta nekustamo īpašumu „Vuceni” I.R. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Rubenes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000489192.
Nekustamais īpašums „Vuceni” ar kopplatību 4,37 ha sastāv no diviem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56820040120– 2,49 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56820040121– 1,88 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vuceni” kadastra Nr.56820040120, atdalot no
īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56820040121 – 1,88 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam
nosaukumu „Vuceniņi”.
Ņemot vērā augstāk minēto, 2011.gada 16.jūnija Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes
lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Vuceni”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820040120
vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56820040121 platībā 1,88 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56820040121 piešķirt nosaukumu „Vuceniņi”.
3. Noteikt īpašumam „Vuceniņi” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Vuceni” 2,49 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
20.§
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
_______________________________________________________________
R.Mazulāne
Par jautājumu izteicās U.Auzāns.
2011.gada 20.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts E.D. iesniegums, kurā viņš lūdz izsniegt
licenci zvejai ar murdu Daugavā, Dunavas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta rūpnieciskā zveja,
izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos
saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē,
kur to var veikt, ievērojot LR Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pants nosaka, ka - Rūpnieciskās zvejas tiesības
publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot
deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības funkcija zivju resursu
pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij
piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas
atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo
pašvaldību vienošanos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un
11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” , 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta
1.punktu, 66., 67.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut E.D., zvejot Daugavā Jēkabpils novada Dunavas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai, ievērojot
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības.
2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu, kuru katra sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati) par murdu, ieskaitot to Jēkabpils
novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka E.D. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un saņemta
zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un
189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās
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vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Jēkabpils novada pašvaldības
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai.
21.§
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
_____________________________________________________
E.Meņķis
Pamatojoties uz Administratīvās komisijas locekļa Jura Ratnieka 17.06.2011. iesniegumu Nr.223/860, LR likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 23.07.2009.
sēdes protokols Nr.3, 21.§ „Par administratīvās komisijas izveidošanu”, 20.08.2009. sēdes protokols Nr.5,
39.§ „Par Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
NEPIEDALĀS 1 balss (Gints Audzītis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem Juri
Ratnieku ar 2011.gada 30.jūniju.
2. Ievēlēt Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijā par komisijas locekli Ginti Audzīti ar
2011.gada 1.jūliju.
3. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 30.jūnijā.
22.§
Par 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 5
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” precizēšanu un publicēšanu
_____________________________________________________________
I.Tumanova
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2011. gada
22.jūnija vēstuli Nr. 17-le/9782 „Par saistošajiem noteikumiem”, Jēkabpils novada dome konstatēja, ka ir
nepieciešams precizēt 2011. gada 26.maija saistošos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Jēkabpils novadā” atbilstoši Ministrijas atzinumā norādītajam un publicēt precizētos saistošos noteikumus.
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2011. gada
22.jūnija vēstuli Nr. 17-le/9782 „Par saistošajiem noteikumiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt 2011.gada 26.maija saistošos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Jēkabpils novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija)
2011. gada 22.jūnija vēstuli Nr. 17-le/9782 „Par saistošajiem noteikumiem” (atzinumā), norādītajam
(pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts).
2.Publicēt precizētus 2011. gada 26.maija saistošos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu Jēkabpils novadā” Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
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3.Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai triju
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.

PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 30.06.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.9.22.§)
Precizētie saistošie noteikumi Nr.5
Apstiprināti ar
Jēkabpils novada domes 26.05.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 31.§)
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
LR likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu
1.
Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk - nodeva) apliekamos
objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Jēkabpils novada administratīvajā
teritorijā.
2.
Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, noformējušas dokumentus normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, saņem no Krustpils novada Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) būvatļauju.
3.
Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu ir:
3.1.Fiziskajām personām:
3.1.1.
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.2.
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
3.1.3.
Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.4.
Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.5.
Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.6.
Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.7.
Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.8.
Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.9.
Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.10.
Viesnīcu ēkas vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
3.1.11.
Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.12.
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
3.1.13.
Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.14.
Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.15.
Citas, iepriekš neklasificētas , ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.2. Juridiskajām personām:
3.2.1.
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.2.2.
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
3.2.3.
Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.2.4.
Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 20,Ls 10,Ls 25,Ls 15,Ls 10,Ls 10,Ls 20,Ls 20,Ls 20,Ls 30,Ls 30,Ls 30,Ls 50,Ls 30,Ls 20,Ls 30,Ls 15,Ls 50,Ls 30,20

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.

Esošas ēkas rekonstrukcija - pārplānošana uzņēmējdarbības veikšanai
Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Satiksmes un sakaru ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas jaunbūve,
rekonstrukcija, renovācija
Citas nedzīvojamās ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Transporta būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Cauruļvada, sakaru un elektropārvades līnijas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 50,Ls 20,Ls 30,Ls 50,Ls 30,Ls 50,Ls 60,Ls 50,Ls 70,Ls 100,Ls 50,Ls 50,Ls 50.Ls 50,Ls 50,Ls 80,Ls 80,-

4. Nodevas likme par būvatļaujas pagarināšanu, pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu, izziņas par nepabeigto
būvniecību izsniegšanu ir:
4.1. Fiziskajām personām:
4.1.1.
Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā
4.1.2.
Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana
4.2. Juridiskajām personām:
4.2.1.
Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā
4.2.2.
Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana

Ls 20,Ls 10.Ls 30Ls 20.-

5. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības pamatbudžetā.
6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi,
maznodrošinātas personas un
represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām.
7. Nodevu nosaka un kontroli pār nodevas samaksu veic Krustpils novada Būvvalde.
8. Nodevas uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības grāmatvedība.
9. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen LR likumā „Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.
10. Apstiprināt Jēkabpils novada saistošos noteikumus jaunā redakcijā.
11. Ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils
novadā” spēkā stāšanos spēku zaudē Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” un 22.04.2010. apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.10
„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
Dažāda informācija.
21

Jūlija mēnesī iepazīties ar informāciju par parādsaistībām un to tiesvedību Juriskonsults sagatavo
informāciju.
Norvēģijas delegācijas uzturēšanās laikā tika saskaņota divu gadu sadarbības programma, t.sk.
pievērsta uzmanība mūsu amatnieku un mājražotāju sadarbībai. Novembra mēnesī Norvēģijā tiek rīkoti
pirmsziemassvētku tirdziņi. Iespēja mūsu amatniekiem un mājražotājiem ar saviem darinājumiem papildināt
preču daudzumu.
G.Dimitrijeva informēja par projekta progresu un starptautiskās pieredzes apmaiņas braucienu uz
Kauhavas pašvaldību Somijā, par braucienu arī izteicās A.Baltaruņķis un A.Vanags. Pilnīga atskaite tiks
sniegta projekta „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai”, vienošanās nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017/17 noslēguma konferencē Zasā
15.07.2011. Projekta pievienotā vērtība ir no Kauhavas pašvaldības saņemtais uzaicinājums par sadarbības
veidošanu.
Saņemts deputātu atbalsts savstarpējai sadarbībai un iespējamai līguma noslēgšanai ar Kauhavas
pašvaldību Somijā.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 16.jūlijā.
Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 21.jūlijā.
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