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JĒKABPILS NOVADA DOMES  SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2011. gada 21.jūlijā              Nr.10 

    

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, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris 

Urbāns 

 

Nepiedalās -  Inga Martinova, Aija Raginska attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki:  Dz.Nartiša, B.Vaivode, B.Užule, 

I.Jātniece, laikraksta  „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa. 

pagastu pārvalžu vadītāji: A.Baltaruņķis, M.Cankale, R.Jaudzems, J.Krūmiņš, A.Tropiks. 

Uzaicinātās personas: E.Grauzs – Zasas vidusskolas direktors, I.Gaugere - Zasas vidusskolas direktora vietniece 

mācību darbā 

 

Darba kārtība: 

1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora  ziņojums. 

2. Zasas vidusskolas direktora E.Grauza pārskats par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem mācību procesa 

un saimnieciskās dzīves uzlabošanā. 

 

1 Par dzīvojamās mājas Sila ielā 2A siltināšanu 

2 Par grozījumiem dzīvokļa Aldaunes ielā, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā privatizācijas pirkuma 

līgumā 

3 Par adreses piešķiršanu („SP Dignāja”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 

4 Par adrešu maiņu Leimaņu pagastā 

5 Par adrešu piešķiršanu Rubenes pagastā 

6 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Ceļmalas”, Dunavas pagasts, kadastra 

Nr.56540010217) 

7 Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Zariņi”, Zasas pagasts, kadastra Nr. 5698 001 0232) 

8 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu („Ganības” Leimaņu pagasts, kadastra Nr.56740050019) 

9 Par papildus līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada skates „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts ” laureātu 

apbalvošanai 

10 Par Jēkabpils novada administrācijā noteiktās mēnešalgas apmēra apstiprināšanu atbilstoši novērtēšanas 

rezultātiem  

11 Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 

pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

12 Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 

speciālo budžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

13 Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagastā 1.persona 

14 Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagastā 2.persona 

15 Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam (latos) Jēkabpils novadā 

16 Par līdzekļu piešķiršanu Zasas vidusskolai 

17 Par līdzekļu piešķiršanu Krīzes centra telpu remontam Leimaņu pagastā 

18 Par līdzekļu piešķiršanu Liepu bibliotēkai 

19 Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
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Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis ierosina iekļaut domes sēdes dienas 

kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants): 

 

1 Par 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils 

novadā” precizēšanu un publicēšanu 

2 Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubenes ciemā” 

3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/008/020 īstenošanas pārtraukšanu 

3 Par Jēkabpils, novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakcijas apstiprināšanu galīgajā 

redakcijā 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, 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 Par 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils 

novadā” precizēšanu un publicēšanu 

21 Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubenes ciemā” 

3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/008/020 īstenošanas pārtraukšanu 

22 Par Jēkabpils, novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakcijas apstiprināšanu galīgajā 

redakcijā 

 

 

INFORMĀCIJA 

 

1. § 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija 

 

 Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 30.06.2011.  domes sēdē pieņemto 

lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem.  

 Juriskonsulte  sniedza  informāciju par iedzīvotāju parādiem pašvaldībai, par aprēķinātajām  un jau atgūtajām 

summām. 

 

 Informācija pieņemta zināšanai. 

 

2.§ 

Zasas vidusskolas direktora E.Grauza pārskats par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem mācību 

procesa un saimnieciskās dzīves uzlabošanā 

 

Zasas vidusskolas direktors E.Grauzs sniedza informāciju par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem mācību 

procesa un saimnieciskās dzīves uzlabošanā.   2011.gada 14.jūlijā Zasā notika komiteju sēde. Vidusskolā 2011.gada 

19.jūlijā bija sasaukta pedagogu sanāksme, kurā tika diskutēts par pasākumiem mācību procesa un saimnieciskās 

dzīves uzlabošanā. Katru gadu tiek pieteikti līdzekļi remontdarbiem, kas ir bijuši ļoti mazi. Šogad  plānoti remontdarbi 

skolā un internātā. Darbi ir uzsākti jūnija mēnesī, bet tie nerit tik raiti. Lielākais darbs apzināt materiālus. Ir sagatavota 

tāme ķīmijas kabineta renovācijai, tā ir sagatavota atbilstoši noteikumiem un esošai situācijai. Skolas darbinieki 

izvēlējušies kabineta remontam variantu, modelis kāds ir izmantots Krustpils pamatskolā. Ķīmijas kabineta mācību 

līdzekļu tāme sastādīta jūlija sākumā  un uzrakstīts pieprasījums Ls 1000 apmērā. Plāno izņemt rēķinu, lai aprīkotu 

ķīmijas kabinetu. Plānots darbs internātā –koridoru, tualešu, kanalizācijas sistēmu uzlabošana, apmales apkārt ēkai 

jāatjauno, jo tās ir saplaisājušas. Viss ir jālabo. Nepieciešams pārkrāsot grīdas, krēslus, solu labošana, tāfeles 

atjaunošana. Sporta laukumā jāpārkrāso ierīces.  Remonta darbu izdevumos plānots arī fizikas kabinets un 2.stāva 

kapitālais remonts, lai būtu uzlabojums. Otrdien sanāksmē diskutējām par sasāpējušiem jautājumiem. Kritiku 

uztveram pozitīvi un tad visu var daudz labāk izdarīt. Jāuzlabo darbs ar skolēnu vecākiem, attieksme ģimenē.  

Nākamajā gadā nepieciešama labāka sadarbība ar pašvaldību, tad jautājumi risinātos ātrāk. Tāpat sadarbība 

nepieciešama ar kultūras iestādēm. Labie darbi ir katrā mācību gadā ar augstiem vērtējumiem, vajag publikācijas 

plašsaziņas līdzekļos, lai uzzinātu par skolu. Bijušas labas skolēnu atsauksmes  gan mācoties, gan arī skatēs. 

Sagatavotība laba, lai sekmīgi turpinātu mācību darbu augstskolā. Nepieciešama bērnu piesaiste sadarbībā ar novada 

pamatskolām, jābrauc lai tiktos ar audzēkņiem un viņu vecākiem, lai viņi izvēlētos Zasas vidusskolu. Jāmēģina strādāt 

pie jaunu programmu atvēršanas. Jādomā, vai tikai vidusskolā vai arī pamatskolas klasēs. Bērnu piesaiste atkarīga 
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tikai no Zasas vidusskolas kolektīva. Profesionālās ievirzes programmas varbūt būtu  reālākas – jāiepazīst bērnu 

vēlmes. Arī auto apmācība varētu būt, bet tur vajag materiālo bāzi, lai 18 gadu vecumā iegūtu autovadītāja tiesības. 

Lietvedības  darbs jāuzlabo, bet vai tas ir aktuāli, vajag aptauju. Nākamajā mācību gadā daudz jāstrādā, saliedējot 

kolektīvu.. 

 

I.Prodišķis izteicās, ka bērni aiziet, bet pedagogu attieksme nav uzlabojusies. 

 

Skolā tika diskutēts, saruna nebija vienkārša, bet produktīva. Pēdējā gada laikā tā bija viena no asākajām 

pedagogu diskusijām. Pašdisciplīna skolotāju vidū, tā ir vērā ņemama lieta. 

Domes priekšsēdētājs uzskata, ka sarīkojot diskusiju, apzinātas arī savas kļūdas un mainīsies pedagogu 

nostājai jāmainās. Kas gan tiks darīts, lai uzlabotu skolēnu sekmes, kur rezultāti nav apmierinoši. 

 

I.Gaugere uzskata, ka saruna ir bijusi skarba. Bijuši gadi, kad strādāt  skolā ir bijis vieglāk un ir arī gadi, kad 

sarežģīti. Ja skolēni jau pamatskolā ir labi sagatavoti, tad arī vidusskolā vieglāk strādāt. Dažiem audzēkņiem grūti 

saprast uzdevumu tekstu. Bērni, kas grib mācīties tālāk, mācās papildus. Izglītības programmas mainās. Cenšas 

bērniem iedot vairāk stundu matemātikā. Bērnu vecāki aizbraukuši uz ārzemēm, nav ar ko runāt par viņu mācībām. 

Zudusi motivācija mācīties. 

 

A.Svarāne izteicās, ka runa nav par atzīmēm mācībās. Kaut kas ir noticis pedagogu kolektīvā, jo nejūt 

radošumu. Ir paviršības, aizmiršana. Vecāko klašu skolēni neko neapmeklē. Nepieciešama ieinteresētība skolas dzīves 

apzināšanā. Izstādes neapmeklē. Jāiesaistās projektos, Zasa kļūst neinteresanta. 

 

I.Kurme jautāja, kāds skatījums uz to, ka bērni brauc garām Zasai uz citām skolām un tas nav pirmais gads. 

 

U.Auzāns – ka jāuzlabo saikne: skola – vecāki – skola. Attieksme pret mācību darbu, interešu izglītību, 

jāmaina tradīcijas. 

 

I.Blumberga uzsvēra, ka skaista skola, sporta zāle. Republikā nav tāda novada, kur visi bērni mācītos tikai 

novadā esošajās skolās. Likums arī netraktē, kur bērniem jāmācās, viņiem ir izvēles tiesības. Skolotājiem nav tās 

motivācijas , kas bija tad, kad saņēma citu darba algu. Ar bērniem ir grūti strādāt. Ābeļu skolā ir integrētās klases. 

Rezultātā aiziet labie bērni, sekmības līmenis krītas. Daudzi izbrauc no Latvijas. Dzimstība mazāka. Skolotājiem 

jābrauc pa mājām, nepieciešams uzrunāt bērnus un viņu vecākus. Jāsapurinās! Atbildība jāuzņemas skolas 

pedagogiem: mācību darbs, attieksme, neko skaļāk nevar pateikt. Veiksmi, braucot un ieinteresējot bērnus.  

A.Vanags uzskata, ka agrāk bija motivācija, prestižs, kurš nedrīkstēja tik strauji kristies.  

Vai zināms, cik no visiem pamatskolas beidzējiem  novadā iestājās mācīties Zasā vai kaut kur citur? Vai ir 

bijusi interese, kā norit dzīve citās skolās, vai piedalījāties novada pamatskolu pasākumos? 

Domes priekšsēdētājs uzskata, ka pastāv apstākļi, kas traucē darbu, bet jāuzlabo skolas kolektīva mērķtiecīga 

darbība, lai piesaistītu  skolēnus. Pie skolas darba analīzes atgriezīsimies pēc pirmā mācību pusgada - janvārī, lai 

redzētu apņemšanās „augļus”, jaunās mācību programmas, mācību metodes kas jāapgūst. 

U.Auzāns ierosina septembrī Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdi sasaukt Zasā, lai tiktos ar skolas 

kolektīvu. 

B.Užule atzīst, ka pedagogu kolektīvs visā kopumā nav radošs. Kā atdzīvināt   radošumu, varbūt 

interesantākas nodarbības, lai ieinteresētu skolēnus darboties. Vēlēja jauno mācību gadu sekmīgāku un tad pēc 

pusgada skatīties, kas ir padarīts. 

Informācija pieņemta zināšanai. 

1.§ 

Par dzīvojamās mājas Sila ielā 2A siltināšanu 

________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode 

Par jautājumu izteicās J.Subatiņš. 
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Saņemts Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes 13.07.2011. iesniegums  Nr.1-9/73 par līdzekļu 

piešķiršanu mājas Sila ielā 2A siltināšanai.  

Pamatojoties uz 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un LR likumu „Par 

pašvaldībām” 15. panta 4.punktu, 21.panta 27.punktu, 

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzekļus Ls 2900 (divi tūkstoši deviņi simti lati) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

dokumentācijas un pieteikuma sagatavošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas programmai. 

2. Lēmums stājas spēkā pēc līguma noslēgšanas un attiecas uz īpašniekiem, kuri sakārtojuši īpašumtiesības. 

 

2.§ 

Par grozījumiem dzīvokļa Aldaunes ielā, Brodos, 

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā privatizācijas pirkuma līgumā 

______________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 

 

Par jautājumu izteicās I.Blumberga. 

 

2011.gada 16.jūnijā  Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts G.V. iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvokļa 

Aldaunes ielā Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā privatizācijas pirkuma līguma samaksas termiņu uz vienu 

gadu. 

LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 46.panta 1.daļa nosaka, ka Pircējs var 

samaksāt pirkuma maksu, izdarot periodiskus maksājumus 5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

Pamatojoties uz 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 41.panta 1.daļas 3.punktu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 46.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66. pantu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra 

Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris 

Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, NEPIEDALĀS 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada 

dome  NOLEMJ: 

 

1. Neiekasēt soda naudu LVL saskaņā ar 07.12.2006. noslēgto Līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu 

4.punktu.   

2. Pagarināt G.V. norēķinu, par dzīvokļa Aldaunes iela, Brodos, Ābeļu pagastā privatizāciju, samaksas 

termiņu līdz 2011.gada 7.decembrim.  

3. Izdarīt grozījumus 2006.gada 07.decembra noslēgtajā Pirkuma līgumā noslēdzot Vienošanos. 

4. Lēmuma izpildi un Vienošanās līguma noslēgšanu veikt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 

apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 

3.§ 

Par adreses piešķiršanu 
(„SP Dignāja”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads) 

_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 20.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona, 

reģistrācijas Nr.40003857687, juridiskā adrese Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt adresi AS „Latvenergo” energoapgādes objektam – sadales punktam „Dignāja”, kas atrodas uz zemes gabala 

ar kadastra Nr.56520050241.  

Ņemot vērā augstāk minēto 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu  un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 
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atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „SP Dignāja”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5215, energoapgādes objektam – 

sadales punktam, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56520050241.  

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

 

 

4.§ 

Par adrešu maiņu Leimaņu pagastā 

_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 13.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Leimaņu pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000046128, adrese Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD 

Zemgales reģionālās nodaļas 30.03.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/96 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Leimaņu 

pagastā, piešķirt sekojošas adreses: 

• Piešķirt adresi „Bērzgala skola dzīvojamā māja”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, dzīvojamai mājai ar 

kadastra apzīmējumu 56740030063002, kura atrodas uz īpašuma „Bērzgala pamatskola”, kadastra Nr.56740030063; 

• Piešķirt adresi „Bērzgala skola internāts”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, mājai ar kadastra apzīmējumu 

56740030063003, kura atrodas uz īpašuma „Bērzgala pamatskola”, kadastra Nr.56740030063; 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu 14.07.2011. Jēkabpils novada domes 

apvienotās komitejas ierosinājumu, 

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Mainīt adresi „Bērzgala skola” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Bērzgala skola - dzīvojamā 

māja”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5223, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56740030063002, 

kura atrodas uz īpašuma „Bērzgala pamatskola”, kadastra Nr.56740030063; 

2. Mainīt adresi „Bērzgala skola” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Bērzgala skola - internāts”, 

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5223, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56740030063003, kura 

atrodas uz īpašuma „Bērzgala pamatskola”, kadastra Nr.56740030063; 

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

 

 

5.§ 

Par adrešu piešķiršanu Rubenes pagastā 

__________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 26.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Rubenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000046927, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD 

Zemgales reģionālās nodaļas 29.04. 2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/197 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, piešķirt sekojošas 

adreses: 

• Piešķirt adresi „Kalnaleiskini”, dz.1, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 56820040198001001, kura atrodas ēkā ar kadastra Nr.56820040054001, adrese „Kalnaleiskini”, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads; 

•  Piešķirt adresi „Kalnaleiskini”, dz.2, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 56820040198001002, kura atrodas ēkā ar kadastra Nr.56820040198001, adrese „Kalnaleiskini”, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads; 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,  14.07.2011. Jēkabpils novada domes 

apvienotās komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Kalnaleiskini”-1, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 56820040198001001, kura atrodas ēkā ar kadastra Nr.56820040054001, adrese „Kalnaleiskini”, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads; 

2. Piešķirt adresi „Kalnaleiskini”-2, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 56820040198001002, kura atrodas ēkā ar kadastra Nr.56820040054001, adrese „Kalnaleiskini”, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads; 

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

 

6.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Ceļmalas”, Dunavas pagasts, kadastra Nr.56540010217) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 17.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts A.P. pilnvarotās personas A.U. (Rīgas apgabaltiesas 

zvērinātas notāres Martas Zeiles izdota pilnvara, reģ. Nr.1862) iesniegums ar lūgumu atdalīt no īpašuma „Ceļmalas”, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56540010217 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56540010207 5,7 ha 

platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Piķīši”. 

Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 05.05.2011. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Dunavas 

pagasta nekustamo īpašumu „Ceļmalas” A.P., ir nostiprinātas Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000238730. 

Nekustamais īpašums „Ceļmalas” ar kopplatību 22,0 ha sastāv no pieciem zemes gabaliem: 

1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010217– 0,9 ha platībā; 

2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010205– 11,1 ha platībā; 

3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010207– 5,7 ha platībā; 

4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010212– 3,8 ha platībā; 

5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010351– 0,5 ha platībā; 

 

 Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ceļmalas” kadastra Nr.56540010217, atdalot no īpašuma 

zemes gabalu ar kadastra Nr.56540010207 – 5,7 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu 

„Piķīši”. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, 14.07.2011. 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 – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, 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 „Ceļmalas”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56540010217 vienu 

zemes gabalu ar kadastra Nr.56540010207 platībā 5,7 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56540010207 piešķirt nosaukumu „Piķīši”.  

3. Noteikt īpašumam „Piķīši” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Ceļmalas” 16,3 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. 

 

 

7.§ 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Zariņi”,Zasas pagasts, kadastra Nr. 5698 001 0232) 

__________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 7.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts D.C. iesniegums, M.G. iesniegums, I.H.Z. 

iesniegums, R.P. iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zariņi”, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56980010232, sadalīšanai. 

Iesniegumam pievienots: 

1) 07.07.2011. Jēkabpils novada bāriņtiesas locekles Ievas Valteres apliecināta Kopīpašnieku vienošanās par 

kopīpašuma reālo sadali. 

2) zemes vienības sadales projekta priekšlikums, kurā redzama plānotā zemes gabala, kadastra Nr. 5698 001 0232, 

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) kopīpašums „Zariņi” 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”, nekustamā īpašuma „Zariņi” 

zemes vienība ar kadastra Nr.56980010232 Jēkabpils novada Zasas pagastā atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – 

lauksaimniecības teritorija; 

3) Zasas pagasta Teritorijas plānojuma II sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.10.2. punkts 

nosaka, ka piemājas saimniecību (amatnieku, mazsaimniecību) jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība nedrīkst 

būt mazāka par 2,0 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, 14.07.2011. 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 – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt kopīpašniekiem D.C.,  M.G., I.H.Z., R.P. zemes ierīcības projektu īpašuma „Zariņi”, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5698 001 0232, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 56980010232 , 

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 21.07.2011.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.,10.,7.§) 

 

Nosacījumi 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Zariņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56980010232 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. 
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3. Projekta sastāvs atbilstoši 12.04.2011. MK 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 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

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

plānojumam. 

5.2. Apgrūtinājumi atbilstoši Zasas 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. 

 

 

8.§ 

Par  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

(„Ganības” Leimaņu pagasts, kadastra Nr.56740050019) 

_________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi A.B. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi īpašumam „Ganības”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56740050019, jo no īpašuma kopplatības 

14,4 ha mežs aizņem 7,7 ha, krūmāji 0,9 ha un lauksaimniecības zeme tiek apmežota. 

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 

„GANĪBAS”, ar kadastra Nr.56740050019, Jēkabpils novada Leimaņu pagastā atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – 

mežsaimniecībā izmantojamā teritorija. 

Pamatojoties uz 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, saskaņā ar Jēkabpils novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 

17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),  

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

Mainīt īpašumam „Ganības”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56740050019 nekustamā 

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

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

 

9.§ 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada skates 

„ Jēkabpils novada sakoptākais pagasts ” laureātu apbalvošanai 

________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada skates „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts” komisijas 2011.gada 8.jūlija  

pieņemto lēmumu, protokols Nr. 1 un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 

14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, 

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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Piešķirt papildus līdzekļus Ls 285.00 (divi simti astoņdesmit pieci lati) no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

10.§ 

Par Jēkabpils novada administrācijā noteiktās mēnešalgas apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši novērtēšanas rezultātiem 

____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz 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 – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris Urbāns), 

PRET – nav balsis, ATTURAS –1balss (Ilgvars Prodišķis), Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

Ar 2011.gada 01.jūliju apstiprināt atbilstoši darbinieka novērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešalgu Jēkabpils 

novada administrācijā:  

Nodokļu administrators –Ls 456 par slodzi; 

Sporta pasākumu organizators Ls 131 par 0.5 slodzi. 

 

 

11.§ 

Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 

pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode 

 

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

pašvaldību budžetiem” un 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, 

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.7. „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

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

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos Ls 2 993 597, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1 

2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos Ls 3 454 041, saskaņā ar pielikumu 

Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus LVL 460 444 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2011.gadam saskaņā ar 

pielikumu Nr.4 

 

 

12.§ 

Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam” apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

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

pašvaldību budžetiem” un 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.8. „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam” sekojošā redakcijā: 

 

Apstiprināt novada pašvaldības ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU ieņēmumu daļā Ls 313, izdevumu daļā Ls 

1521, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 1208 saskaņā ar pielikumu nr.4. 

 

 

13.§ 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

_______________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

14.§ 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

_________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

 

15.§ 

Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam (latos) Jēkabpils novadā 

___________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina, I.Tumanova 

 

Par jautājumu izteicās: I.Blumberga, B.Vaivode. 

 

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma 

tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punkts paredz, ka ja nekustamo īpašumu atsavina pret 

pienākumiem (uztura līgums), tad pienākuma vērtību (uztura vērtību) nosaka attiecīgās republikas pilsētas vai novada 

pašvaldības institūcija. 

Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 61.punkta pirmās daļas 4.punktu nostiprinājuma lūgumam jāpievieno 

pierādījumi par nodevu samaksu. Gadījumā, ja īpašuma atsavināšana ir notikusi uz uztura līguma pamata, 

nostiprinājuma lūgumam jāpievieno pašvaldības izdota izziņa par iztikas minimumu. 

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības, ir nepieciešams noteikt iztikas minimumu vienam iedzīvotajam 

(latos) Jēkabpils novadā, kas ir par pamatu valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma 

pamata. 

Nosakot iztikas minimumu vienam iedzīvotājam ir jāņem vērā Ministru kabineta noteiktais vidējo ienākumu 

minimālais apmērs, nosakot trūcīgās ģimenes (personas) statusu. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

2.punktam ģimene (persona) var tikt atzīta par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 

triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu, kas var tikt mainīts pamatojoties uz Ministru kabineta izdotiem jaunajiem 

noteikumiem. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
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dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.punktu, 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma 

tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra 

Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris 

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

 

Noteikt iztikas minimumu Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotājiem Ministru kabineta noteiktā viena 

mēneša vidējo ienākumu apmērā katram ģimenes loceklim trūcīgās (ģimenes) personas statusa iegūšanai. 

 

16.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu Zasas vidusskolai 

____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Par jautājumu izteicās: I.Blumberga. 

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada Zasas vidusskolas iesniegumu no 11.07.2011.par līdzekļu piešķiršanu 

ķīmijas un dabas zinības kabinetam un pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām”  15. panta  4.punktu, 21.panta 

27.punktu, 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, 

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

Piešķirt līdzekļus Ls 1000.00 (Viens tūkstotis lati) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem mācību līdzekļu 

iegādei. 

 

 

17.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu Krīzes centra telpu remontam Leimaņu pagastā 

____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

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

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes iesniegumu  un pamatojoties uz likumu „ Par 

pašvaldībām” 15. panta 7,punktu, 21.panta 27. punktu, 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, 

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Leimaņu pārvaldei slēgt līgumu nepārsniedzot tāmes summu. 

2. Piešķirt Ls 6000.00 (seši tūkstoši lati) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Pārējos līdzekļus iekļaut nākošajos budžeta labojumos pēc līguma noslēgšanas.  

 

 

18.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu Liepu bibliotēkai ____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes 13.07.2011. iesniegumu  Nr.1-9/72 par līdzekļu 

piešķiršanu Liepu bibliotēkas telpu kosmētiskajam remontam „Liepu kantora” ēkā un pamatojoties uz likumu „ Par 

pašvaldībām”  15. panta  4.punktu, 21.panta 27. Punktu, 14.07.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzekļus interneta pieslēguma nodrošināšanai Liepu bibliotēkas telpās Ls 200 (divi simti lati), 

saskaņā ar sastādīto tāmi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

2. Ieteikt Zasas pagasta pārvaldei veikt kosmētisko remontu, plānojot grozījumus pagasta pārvaldes budžetā. 

 

19.§ 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

____________________________________________________ 

J.Subatiņš, A.Vanags, U.Auzāns 

 

Saņemts 13.07.2011. Edvīna Meņķa iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu un 14.07.2011. Jēkabpils 

novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, 

  

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, Māris 

Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss (Edvīns Meņķis), Jēkabpils novada 

dome  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim no  2011.gada 

1.augusta. 

 2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja vietniecei Aijai Raginskai noteikt 

priekšsēdētāja amatalgu  un 20 % piemaksu par Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājas pienākumu pildīšanu. 

 3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 

 

 

20.§ 

Par 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 4 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” precizēšanu 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, I.Tumanova 

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2011. gada 14.jūlija 

vēstuli Nr. 17-le/11173 „Par saistošajiem noteikumiem”, Jēkabpils novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams 

precizēt 2011. gada 26.maija saistošos noteikumos Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” 

atbilstoši Ministrijas atzinumā norādītajam un publicēt precizētos saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2011. gada 14.jūlija 

vēstuli Nr. 17-le/11173 „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 – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt Jēkabpils novada domes 2011.gada 26.maija saistošos noteikumos Nr. 4  „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 

Ministrija) 2011. gada 14.jūlija vēstulē Nr. 17-le/11173 „Par saistošajiem noteikumiem” (atzinumā), norādītajam 

(pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts). 

 2. Publicēt precizētus 2011. gada 26.maija saistošos noteikumos Nr. 4  „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

  

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 21.07.2011.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.20.§) 

 

Precizētie saistošie noteikumi Nr.4 
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Apstiprināti ar  

Jēkabpils novada domes 26.05.2011.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 30.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 4 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 13.punktu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie saistošie noteikumi regulē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā, nosaka prasības sadzīves 

atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo 

atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības. 

1.2. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī 

šiem saistošajiem noteikumiem. 

1.3. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot līgumu ar sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāju. 

1.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu savākšanas ieviešana) nosaka 

pašvaldība un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 

1.5. Saistošie noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

1.6. Jēkabpils novada teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Pašvaldības teritorijā radītos sadzīves 

atkritumus atkritumu apsaimniekotājs nogādā to pārstrādātājam vai ved uz atkritumu poligonu. 

1.7. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums. 

 

II. Lietotie termini un to skaidrojums 

2.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

1) atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;  

2) bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;  

3) sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies 

atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;  

4) ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;  

5) atkritumu valdītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem 

nosacījumiem:  

a. ir atkritumu radītāja,  

b. ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi; 

6) atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais 

atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās 

atkritumu sastāvs vai īpašības; 

7) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana 

(tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu 

apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 

apsaimniekošanā; 

8) atkritumu savākšana — atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos 

nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta 

atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai; 

9) atkritumu dalītā savākšana — atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, 

lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu; 

10) atkritumu poligons — tāda speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur 

nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi; 

11) izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām; 

12) atkritumu uzglabāšana — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai 
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reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, 

šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai]; 

13) atkritumu apsaimniekotājs — komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, 

kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par 

piesārņojumu noteiktajā kārtībā;  

 

III. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi 

3.1. Reglamentēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai 

aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; 

3.2. Veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu; 

3.3. Sekmēt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Jēkabpils novadā; 

3.4. Rūpēties par to, lai atkritumi tiktu apsaimniekoti videi un cilvēkam nekaitīgā veidā. 

 

IV. Pašvaldības kompetence (tiesības un pienākumi) 

 

4.1. Pašvaldība organizē un kontrolē Atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, saskaņā ar valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

plānu, kā arī ar šiem Noteikumiem. 

4.2. Pašvaldība nosaka prasības atkritumu savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, 

atkritumu savākšanai paredzēto tilpņu veidus (tvertnes, konteineri, urnas, maisus). 

4.3. Pašvaldība izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, organizējot iepirkuma procedūru 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā, atbilstoši iepirkumu regulējošiem normatīviem aktiem. 

4.4. Pašvaldība slēdz jaunu līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 

kurš saņēmis reģionālās vides pārvaldes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļauju.  

4.5. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Pašvaldība informē 

atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā ir noslēguši līgumu par atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv un 

Jēkabpils novada pašvaldības izdevumā „Ļaudis un Darbi” un izvietojot šo informāciju pašvaldības administrācijas 

telpās publiski pieejamā vietā. 

 

V. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi 

 

5.1. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs šo Noteikumu izpratnē un viņu pienākums ir iesaistīties 

Jēkabpils novada pašvaldības kopējā atkritumu savākšanas sistēmā, atbilstoši šo noteikumu prasībām gan ar savu 

darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem; 

5.2. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam jāslēdz līgums par atkritumu 

savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada 

teritorijā. 

5.3. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālajā dzīvojamā 

mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar 

noslēgto līgumu ar apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai; 

5.4. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos atkritumus jāievieto tikai konkrētajai mājai paredzētajos 

atkritumu konteineros.  

5.5. Atkritumu radītājam - juridiskai personai - jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski izvedamo 

atkritumu daudzumu un samaksu veic saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas noteikto cenu.  

5.6. Nekustamā īpašuma (izņemot daudzdzīvokļu mājas) īpašnieks: 
5.6.1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai  valdījumā esošās teritorijas;  

5.6.2. pēc Jēkabpils novada pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas faktiski dzīvo 

attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību 

attiecīgajā nekustamajā īpašumā; 

5.6.3. ar kārtējā gada 1.janvāri vai no īpašuma ieguves brīža, ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc atkritumu 

apsaimniekotāja publiskošanas Jēkabpils novada pašvaldības izdevumā „Ļaudis un Darbi”, slēdz līgumu ar 

atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību, par regulāru, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, 

atkritumu savākšanu un izvešanu, uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu; 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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5.6.4. atkritumu radītājam jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju  par faktiski saražoto izvedamo atkritumu 

daudzumu.   

5.6.5. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās atkritumu tvertnes no privātajiem īpašumiem, tai skaitā no 

slēgtajiem pagalmiem, noteiktajā maršrutā, saskaņā ar noslēgto līgumu,  pārvieto specializētajiem 

transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, jebkurā gadalaikā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu 

kustību.  

5.6.6 pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju, izvieto savā īpašumā  nepieciešamo tvertņu skaitu, vai 

iegādājas atkritumu maisus ar apsaimniekotāja marķējumu.   

5.6.7. uztur atkritumu tvertnes tīras un lietošanas kārtībā; 

5.6.8. ir tiesīgi kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku 

dzīvībai un veselībai, videi, kā arī citu personu mantai. Komposta bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā 

smaka netraucētu apkārtējos iedzīvotājus un būtu tādā attālumā, lai nenodarītu kaitējumu to pieguļošai teritorijai, 

atbilstoši apbūves noteikumiem. 

5.7. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, papildus 5.6. punktā noteiktajam: 

 5.7.1. slēdzot īres, apsaimniekošanas vai nomas līgumus paredzēt maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu, 

piemērojot līgumā ar pašvaldību paredzēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cenu; 

 5.7.2. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina iedzīvotājiem un atkritumu 

apsaimniekotāja transportlīdzeklim pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti atkritumu 

savākšanai.  

5.7.3. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu 

piekļuvi minētajām tvertnēm;  

5.8. Vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā 

uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. 

5.9. Atkritumu radītājiem jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu 

apsaimniekošanu regulējošajiem normatīviem aktiem, valsts un reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam. 

5.10. Nekustāmā īpašuma īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai apsaimniekotāji pie iestāžu, uzņēmumu, tirdzniecības un 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietām, daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām, saskaņojot ar pašvaldību tvertņu 

dizainu, ierīko atkritumu tvertnes un nodrošina to pastāvīgu iztukšošanu. 

5.11. Publisko pasākumu laikā publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšana attiecīgajā teritorijā 

un atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi. Publisko pasākumu 

organizatoram atkritumu apsaimniekošanas līgums jāslēdz ar Jēkabpils novada pašvaldības izraudzīto atkritumu 

apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku. 

Publiskā pasākuma organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt 

līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 

pasākuma laikā, kā arī atkritumu savākšanu un izvešanu pēc pasākuma noslēguma. Publisko pasākumu organizētājam 

jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek 

intensīva gājēju un satiksmes kustība, tas jāveic 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma noslēguma. Ja pasākuma laikā 

iespējams nodrošināt dalītu atkritumu savākšanu, tad pasākuma organizētājiem jānodrošina apstākļi dalītai atkritumu 

vākšanai.  

5.12. Par būvniecības atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic būvniecības vai remonta 

darbus. Tos aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvertnēs. Par būvniecības atkritumu savākšanu slēdzams atsevišķs līgums 

ar atkritumu apsaimniekotāju. 

5.13. Par lielgabarīta atkritumu (ledusskapji, skapji, gultas, un tml.) izvešanu jāslēdz atsevišķs līgums ar atkritumu 

apsaimniekotāju vai atkritumi ar savu transportu nogādājami uz atkritumu apsaimniekotāja norādīto vietu, noteiktajā 

laikā un norādītajā vietā. 

 

VI. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

 

6.1. Sadzīvē radušo bīstamo atkritumu radītājam ir pienākums: 

6.1.1. atdalīt bīstamos atkritumus no pārējiem atkritumiem; 

6.1.2. uzglabāt bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, fizisko un juridisko 

personu īpašumu; 

6.1.3. nogādāt bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēgt līgumu par 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar institūciju, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 

6.1.4. segt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas; 

6.1.5. juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņemt atļauju bīstamo 

atkritumu uzglabāšanai un veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

 

VII. Aizliegumi sadzīves atkritumu savākšanā 
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7.1. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā aizliegts: 

7.1.1. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus, bērt 

atkritumus mežos, upju krastos un pļavās u.c. neatļautās vietās; 

7.1.2. iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus 

utml.); 

7.1.3. izmest atkritumus uz ielas braucamās daļas, kā arī dubļus, gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, 

uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēm, kanalizācijas tīkla apskates akās un 

kontrolakās, grāvjos, upē un citās ūdenstilpnēs, kā arī uz to malām un nogāzēm u.c. neatļautās vietās; 

7.1.4. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām; 

7.1.5. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī 

sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem; 

7.1.6. izvietot būvniecības atkritumus piegulošajās teritorijās;  

7.1.7. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus; 

7.1.8. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, 

infekciju slimības izraisošus un cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, liela izmēra atkritumus, dārza 

un parka atkritumus, būvniecības un rūpniecības atkritumus; 

 

VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 

 

8.1. Pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noslēgt līgumus ar atkritumu radītājiem Jēkabpils 

novada teritorijā. 

8.2. Pirms līguma noslēgšanas saņemt reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai; 

8.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un 

ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni; 

8.4. Nodrošināt atkritumu radītājus ar atkritumu tvertnēm, marķētiem atkritumu maisiem pietiekamā daudzumā, 

saskaņā ar noslēgto līgumu; 

8.5. Atbilstoši ar pašvaldību saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves 

atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem un atkritumu novietnēm, nodrošinot tajos tīrību – atstājot 

konteineru laukumus un novietnes pēc atkritumu izvešanas tīrus, apdzīvoto vietu centros ne retāk kā 2 (divas) reizes 

mēnesī vai vienojoties ar apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu pēc izstrādāta grafika, pārējā novada teritorijā ne 

retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; 

8.6. Uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas īpašums; 

8.7. Nodrošināt atkritumu savākšanas laukumu izbūvi un labiekārtošanu saskaņā ar līguma nosacījumiem; 

8.8. Nogādāt savāktos sadzīves atkritumus pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu poligonā ar šim nolūkam 

paredzētu specializēto transportlīdzekli; 

8.9. Nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju 

nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku, dārzu un kapsētu atkritumi) izvešanu; 

8.10. Marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu; 

8.12. Nodrošināt iespēju atkritumu rādītājiem un citām personām nodot sadzīves atkritumus speciāli tam paredzētajos 

maisos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav iespējams nodrošināt ar tvertnēm; 

8.13. Nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas. 
 

IX. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

 

9.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par 

atkritumu apsaimniekošanu. 

9.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta, piemērojot līgumā ar pašvaldību paredzēto sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas cenu, kas veidojas no: 

9.2.1. maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu; 

9.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonos; 

9.2.3. dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

9.3. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta: 

9.3.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpašnieks vai 

apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu; 
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9.3.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai lietošanā zeme vai namīpašums, maksu iekasē 

atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu apsaimniekotāju; 

9.3.3. no juridiskām personām, kurām īpašumā, nomā vai valdījumā ir nekustamie īpašumi (zeme, ēkas, būves, 

u.c.), maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu 

apsaimniekotāju. 

9.4. Jēkabpils novada pašvaldība reizi gadā var pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja mainās atkritumu 

apsaimniekotāja izmaksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un apglabāšanu un, ja atkritumu 

apsaimniekotājs to var finansiāli pamatot. 

 

X. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

10.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 75.pantu. 

10.2. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Jēkabpils novada pašvaldības 

Administratīvā komisija. 

10.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt: 

 10.3.1. Valsts policijas amatpersonas; 

 10.3.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

 10.3.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

 10.3.4. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

10.3.5. Jēkabpils novada pārvalžu vadītāji; 

10.3.6.Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs. 

10.4. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par 

šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītājiem vai Jēkabpils novada 

pašvaldības izpilddirektoram. 

10.5. Administratīvais sods par šo noteikumu pārkāpumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās 

atbildības. 

XI. Noslēguma jautājumi 

 

11.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 

11.1.1. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu”; 

11.1.2.  Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2004.gada 11.maija saistošie noteikumi Nr. 7 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”; 

11.1.3.  Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2005.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu”; 

11.1.4.  Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2005.gada 28.oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”. 

11.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” 

un pēc līguma noslēgšanas ar atkritumu apsaimniekotāju. 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.4 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uzliek Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 3.punkts 
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21.§ 

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0. 

/10/APIA/CFLA/008/020 īstenošanas pārtraukšanu 

_____________________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Par jautājumu izteicās: A.Vanags, J.Subatiņš. 

 

2011.gada 20.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Iesniegums no Rubenes pagasta pārvaldes ar lūgumu 

atļaut lauzt līgumu ar sadarbības iestādi „Valsts aģentūra „Centrālo finanšu un līgumu aģentūra” Nr. 3DP/3.4.1.1.0. 

/10/APIA/CFLA/008/020 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā” īstenošanu, jo 

iepirkuma procedūras rezultātā ir radusies starpība starp būvniecībai faktiski nepieciešamo un piešķirto finansējuma 

apjomu. Līdz ar to Rubenes pagasta pārvaldei nav pietiekošu finanšu resursu, lai īstenotu uzsākto projektu. 

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

 

 1.2. Jēkabpils novadā līdz 2010.gada 1.oktobrim spēkā bija: 

1.2.1. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 2008.gada 

19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu”; 

1.2.2.  Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2004.gada 

11.maija saistošie noteikumi Nr. 7 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”; 

1.2.3.  Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2005.gada 

16.decembra saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu”; 

1.2.4.  Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2005.gada 

28.oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”. 

Minētie noteikumi zaudēja spēku ar grozījumiem likumā „Par 

pašvaldībām”, tāpēc Jēkabpils novadā ir nepieciešams jauns 

tiesiskais regulējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu. 

 2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai samazinātu apglabājamo 

atkritumu daudzumu, kā arī samazināt un novērst vides 

piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu 

vidi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 

 2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta Jēkabpils 

novada administratīvās teritorijas vienota sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zona, prasības atkritumu savākšanai, arī 

minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 

pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā 

veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme 

uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

Atļaut lauzt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un atgriezt projekta ietvaros ieskaitīto naudu. 

Atļaut aktualizēt tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegt jaunu projekta iesniegumu nākošajā kārtā. 

 

22.§ 

Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam” 

apstiprināšanu galīgajā redakcijā 

___________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 1. punktu, „Reģionālās attīstības likumu” 13. 

panta 4. daļu, „Attīstības plānošanas sistēmas likuma” 10. pantu, 2010. gada 23. septembra „Metodiskajiem 

ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un ņemot vērā Zemgales plānošanas reģiona 

20.07.2011. sniegto” Atzinumu par Jēkabpils novada attīstības programmas (2012. -2018.gads) galīgo redakciju,  

 

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

Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS –nav balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam” projektu galīgajā redakcijā 

(skat. pielikumā). 

2. Lēmumu par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam” projekta apstiprināšanu 

galīgajā redakcijā nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. 

3. Lēmumu par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam” projekta apstiprināšanu 

galīgajā redakcijā publicēt pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv , laikrakstā „Brīvā Daugava” un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Jānim Subatiņam. 

 

 

Domes deputāts A.Jasis interesējās par morālā kaitējuma kompensācijas tālāko virzību. 

  Lieta par morālā kaitējuma kompensāciju pārsūdzēta. 

 

 Ierosinājums sakārtot  jautājumu par ūdens nepieciešamību Slīterānu kapos, kur nav ūdens ņemšanas vietas. 

 

  Jautājums pieņemts zināšanai. 

 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 11.augustā 

Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 18.augustā. 

 

 

 

 


