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Sēdi vada – Edvīns Meľķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās: Domes deputāti: Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme,
Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns
Nepiedalās - Gints Audzītis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne - attaisnotu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiľš, administrācijas darbinieki: I.Jātniece, R.Mazulāne, Dz.Nartiša,
I.Daľiļeviča, Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve I.Kalniľa, SIA „Reģionālie projekti pārstāve L.Dimitrijeva
pagastu pārvalžu vadītāji: A.Baltaruľķis, M.Cankale, R.Jaudzems, J.Krūmiľš, J.Raubiška, I.Rubeniľš, A.Tropiks.
Darba kārtība:
Informācija:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.
1
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
2
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
3
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
4
Par karjera „Slīterāni” zemes nomas līguma pagarināšanu
5
Par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
6
Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Oši”-15 Dunavas pagastā
7
Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-005-0086 Ābeļu pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
8
Par zemes gabala sadalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
9
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
10
Par adreses piešķiršanu („Ābeļu estrāde”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads)
11
Par adrešu maiľu Dignājas pagastā
12
Par adrešu maiľu Dunavas pagastā
13
Par adrešu maiľu Kalna pagastā
14
Par adrešu maiľu Rubenes pagastā
15
Par adrešu maiľu Zasas pagastā
16
Par īpašumu apvienošanu („Saulstari”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56985010006 un „Kalna Dzērves”, Zasas
pagasts, kadastra Nr.56980010178)
17
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Baltmaľi”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980050065)
18
Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Valdāji”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010071)
19
Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Kalna Īves”, Kalna pagasts, kadastra Nr. 5666 006 0060)
20
Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Ceriľi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr. 5682 011 0022)
21
Par zemes ierīcības projekta „Ābeļi”, Ābeļu pagasts, zemes vienībai ar kadastra Nr.56480030117 apstiprināšanu
22
Par nekustamā īpašuma mērķa maiľu („Astras”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010276)
23
Par nekustamā īpašuma mērķa maiľu („Birznieki”, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56820030012)
24
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils
novada Leimaľu pagasta Mežgales ciemā”
25
Par Rubenes pagasta pārvaldes nepamatoti aprēķinātā nodokļa dzēšanu VAS „Privatizācijas aģentūrai”
26
Par Ābeļu pagasta pārvaldes nepamatoti aprēķinātā nodokļa dzēšanu VAS „Privatizācijas aģentūrai”
27
Par Ābeļu pamatskolas objektu nomas maksas apstiprināšanu publiskiem un individuāliem pasākumiem
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei
Par Saistošo noteikumu Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par būvatļaujas saľemšanu” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu
Par aizľēmuma ľemšanu projekta „Velo-gājēju celiľa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeľu ciemā”
(nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/066/023) priekšfinansēšanai
Par līdzekļu piešķiršanu novada sporta forma iegādei komandu sacensībām
Par nomas maksas apstiprināšanu Dunavas pamatskolas tradīciju zālei
Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai
Par sadarbības partneri dalībai projekta „Psiholoģiskā atbalsta pasākumi jauniešiem un jauniešiem invalīdiem
sociālās atstumtības riska mazināšanai Jēkabpils novadā” īstenošanai

Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meľķis ierosina iekļaut domes sēdes dienas
kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants):
1
2
3
4
5
6

Par Vadima Semoľenko nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei
Par nekustamā īpašuma Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu (Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648 003 0036)
Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes „Skaras”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību
iegūšanas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezmantinieku mantu
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
38
39
40
41
42
43

Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei
Par nekustamā īpašuma Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu (Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648 003 0036)
Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes „Skaras”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību
iegūšanas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezmantinieku mantu (Aldaunes iela 1A -5, Brodi, Ābeļu pagastā)
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību

Informācija:
1. Jēkabpils novada domes izpilddirektora informācija.
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 21.04.2011. sēdē pieľemto lēmumu izpildi
un citiem veiktajiem darbiem.
Deputāte I.Blumberga interesējās par Ābeļu sociālās darbinieces atbrīvošanu no darba Ābeļu pagastā. (Darbiniece
uzrakstījusi iesniegumu par atbrīvošanu no darba.)
Deputāte A.Lemaka interesējās par iznomātās zemes faktisko ierādīšanu dabā Ābeļu pagastā (Iznomātājs nav
griezies pagasta pārvaldē, lai ierādītu zemes platību.)
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Informācija pieľemta zināšanai.
2. Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja informācija.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs informēja deputātus par sēdēm Latvijas Pašvaldību savienībā, Zemgales
plānošanas reģionā, par novada svētkiem, par ekspluatācijā nodotajiem objektiem.
Informācija pieľemta zināšanai.
1.§
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
____________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
2011.gada 5.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts A.M. iesniegums, kurā viľš lūdz izsniegt licenci zvejai
ar murdu Daugavā, Ābeļu 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 ūdeľos (arī jūras
piekrastē) un citos iekšējos ūdeľos 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 ūdeľiem 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 ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai
robežojas ar tām, veicama saskaľā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības
un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 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 ūdeľos” , 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 – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.M. zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa 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 murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas
tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā
budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka A.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un saľemta zvejas licence
reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā 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 vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai.
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2.§
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
2011.gada 5.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts N.M. iesniegums, kurā viľš lūdz izsniegt licenci zvejai
ar murdu Daugavā, Ābeļu 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 ūdeľos (arī jūras
piekrastē) un citos iekšējos ūdeľos 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 ūdeľiem 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 ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai
robežojas ar tām, veicama saskaľā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības
un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 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
ūdeľos” , 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 – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut N.M. zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa 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 murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas
tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā
budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka N.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un saľemta zvejas licence
reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā 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 vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai.
3.§
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
___________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
2011.gada 17.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts I.L. iesniegums, kurā viľš 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
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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 ūdeľos (arī jūras
piekrastē) un citos iekšējos ūdeľos 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 ūdeľiem 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 ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai
robežojas ar tām, veicama saskaľā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu 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 ūdeľos” , 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 – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

5.

Atļaut I.L. zvejot Daugavā Jēkabpils novada Dunavas pagasta teritorijā pašpatēriľa zvejai, ievērojot
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības.
Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada
zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789,
speciālā budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
Noteikt, ka I.L. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un saľemta zvejas
licence reģionālajā vides pārvaldē.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā 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 vietas).
Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai.
4.§
Par karjera „Slīterāni” zemes nomas līguma pagarināšanu
(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, vien.reģ.Nr.40003356530)
________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne

2011.gada 3.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”,
vien.reģ.Nr.40003356530, 02.05.2011. iesniegums Nr.JēCR/1-6/25, ar lūgumu pagarināt karjera „Slīterāni” 28.12.2004.
zemes nomas līguma Nr.155 darbības laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, jo lai saľemtu derīgo izrakteľu atradnes pasi,
kuru izsniedz uz 10 gadiem, esošā zemes nomas līguma darbības termiľš ir noslēgts līdz 2013.gada 31.jūlijam.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.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 zemes dzīlēm” 3.panta 2.punkts nosaka, ka Zemes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarota persona,
ja zemes īpašnieks ir valsts vai pašvaldība (turpmāk — pilnvarotā persona), var rīkoties ar zemes dzīlēm, ciktāl šis likums
un citi normatīvie akti neierobežo viľa tiesības.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta 2.daļas 3.punktu, LR likuma „Par zemes dzīlēm” 3.panta 2.punktu,
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2010.gada 24.marta Vienošanos par 28.12.2004. zemes nomas līguma Nr.155 pagarināšanu, darbības
termiľu līdz 2021.gada 31.decembrim, noslēdzot Vienošanās līgumu par 2010.gada 24.marta Vienošanās par 28.12.2004.
zemes nomas līguma Nr.155 pagarināšanu.
2. Šī vienošanās ir 28.12.2004. Zemes nomas līguma Nr.155 un 2010.gada 24.marta Vienošanās par 28.12.2004. zemes
nomas līguma Nr.155 pagarināšanu, līgumu neatľemama sastāvdaļa.
3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos atbilstoši šī lēmuma 1. un 2. punktiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa.

5.§
Par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā
Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
2011.gada 21.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts A.L. iesniegums, kurā viľa lūdz pārslēgt Nedzīvojamo
telpu nomas līgumu, jo vēlas atteikties no kūts nomas 26,0 kv.m. platībā un nomāt tikai šķūni 30,3 kv.m. platībā, ar
apzīmējumu kadastrā 5666-004-0149-002 nomu, Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliľi” ar
apzīmējumu kadastrā 5666-004-0148, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030 7151.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības
un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils
rajona Kalna pagasta pašvaldību un LR pilsoni A.L., noslēdzot vienošanos un izteikt Nedzīvojamo telpu nomas
līguma 1.1.punktu un 2.1. punktu sekojošā redakcijā:
1.1. „Iznomātājs nodod un Nomnieks pieľem lietošanā (nomā) par atlīdzību nedzīvojamo ēku - šķūni, ar kopējo
platību 30,3 kv.m., apzīmējumu kadastrā 5666 004 0149 003, Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā
īpašumā „Kalna Krūkliľi” ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0148, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030
7151.”
1.2. Puses vienojas noteikt nomas maksu LVL 0,05 (pieci santīmi) par vienu kvadrātmetru, kas kopā sastāda LVL
1,52 (viens lats 52 santīmi) mēnesī.
2. Uzdot Kalna pagasta pārvaldei līdz 2011.gada 1.jūnijam sagatavot Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī
noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā un Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt Vienošanos par
grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.

6.§
Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Oši”-15 Dunavas pagastā
(SIA „Hansa Pharma”, reģ. Nr.40003252167)
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
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2011.gada 2.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Hansa Pharma”, reģ. Nr.40003252167, juridiskā
adrese Kleistu ielā 24, Rīgā, LV-1067, iesniegums par telpu, ar kopējo platību 39,1 kv.m., Jēkabpils novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā „Oši”-15, Dunavas pagastā Jēkabpils novadā nomu, farmaceitiskās aprūpes vajadzībām uz 5
gadiem.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14.a punkts nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes,
cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 21.
panta 14.a punktu un Civillikuma saistību tiesību četrpadsmito nodaļu (2112.-2177.p.)
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Hansa Pharma”, reģ. Nr.40003252167, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā
īpašumā „Oši”-15, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, saskaľā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu ēkas otrajā
stāvā telpu Nr.1, 11,5 kv.m.platībā, telpu Nr.2, 18,7 kv.m. platībā un daļu no koplietošanas telpām Nr.10, 3, 4., ar kopīgo
platību 10,7 kv.m., farmaceitiskās aprūpes vajadzībām uz 5 gadiem.
2. Noteikt telpu Nr. 1 un Nr. 2 nomas maksu Ls 5 (pieci lati) gadā un veicot komunālos maksājumus pēc
apstiprinātajiem tarifiem.
3. Uzdot juriskonsultei sagatavot telpu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Dunavas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu nomas līgumu pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Oši”-15 Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši šī lēmuma 1. un 2.punktam.

7.§
Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-005-0086
Ābeļu pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
_________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi Ābeļu pagasta pārvaldes 14.04.2011. iesniegumu Nr.APP/3-12/11/117
par 2007.gada 30.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1, starp Ābeļu pagasta pārvaldi un S.B., par zemes gabala d/s
„Veselība” Nr.7, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-005-0086, izbeigšanu, sakarā ar to, ka S.B. ir miris un viľa nomas
tiesību pārľēmējs 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 termiľā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieľem lēmumu par
attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība
lēmumu pieľem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieľem pēc
2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka:
1. 2007.gada 14.martā Ābeļu pagasta padome ir pieľēmusi lēmumu Nr. 1.74. par zemes atsavināšanu;
2. Ar Ābeļu pagasta padomes 2009.gada 24.februāra sēdes lēmumu Nr. 13.30. S.B., ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra Nr. 5648-005-0086- 0,06 ha platībā;
3. Ar Ābeļu pagasta padomes 2009.gada 1.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 15.9. ir atcelts Ābeļu pagasta padomes
2009.gada 24.februāra sēdes lēmums Nr. 13.30.
4. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1 daļu, Ābeļu pagasta padome ar S.B. 30.05.2007. ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 1.
5. S.B. 2008. gada 22. maijā miris. Saskaľā ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes 14.04.2011. iesniegumu
Nr.APP/3-12/11/117, neviens S.B. nomas līguma tiesību pārľēmējs nav pieteicies, zemes nomas maksa un nekustamā
īpašuma nodoklis nav maksāts divus gadus.
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6. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1 daļu, pašvaldībai jāpieľem lēmums par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļu, 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes
apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 2007.gada 30.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1, starp Ābeļu pagasta pārvaldi un S.B., par zemes
gabala 0,06 ha platībā d/s „Veselība” Nr.7, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-005-0086 nomu.
2. Dzēst S.B. par zemes gabala d/s „Veselība” Nr.7, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-005-0086 nomu un nekustamā
īpašuma nodokli uz 26.05.2011.:
2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu LVL 2,83, t.sk., nokavējuma nauda LVL 0,72;
2.2. nomas maksas parāda summu LVL 3,88, t.sk., soda nauda LVL 0,32.
3. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar kadastra Nr.5648 005 0086- 0,06 ha platībā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

8.§
Par zemes gabala sadalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
(„Kļaviľas”, kadastra nr.56740060045, Leimaľu pagasts)
______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 19.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts I.B. iesniegums par atteikumu no nomas zemes 7,0 ha
platībā nekustamajā īpašumā Kļaviľas, kadastra Nr.56740060045, un lūgums pārslēgt lauku apvidus nomas līgumu par
2,0 ha iznomāšanu.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1 daļu, Leimaľu pagasta padome ar I.B. 21.11.2007. ir noslēgusi Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 18.
3. I.B. ar 2011. gada 18.aprīļa iesniegumu lūdz pārslēgt šo nomas līgumu, nomājot 2,0 ha zemes.
4. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 3. daļu, ja persona nenoslēdz zemes nomas līgumu uz visu tās pastāvīgā lietošanā bijušo zemesgabalu vai tā daļu,
pašvaldībai jāpieľem lēmums par attiecīgās zemes daļas ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3. daļu un 4.daļu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. ATDALĪT no īpašuma „Kļaviľas” kadastra Nr.56740060045, Leimaľu pagasts, zemes gabalu 7 ha platībā atbilstoši
grafiskajam pielikumam nr.1.
2. IESKAITĪT rezerves zemes fondā atdalīto zemes vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu 7,0 ha platībā.
3. NOTEIKT rezerves zemes fondā ieskaitītajai zemes vienībai apgrūtinājumu – 150301 – ceļa servitūta teritorija.
4. Pilnvarot Leimaľu pagasta pārvaldes vadītāju pārslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar I.B. par zemes vienības
ar kadastra Nr.56740060045 - 2,0 ha platībā iznomāšanu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
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9.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Kriškijāņi”, Dunavas pagasts, kadastra Nr.56540070058)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 14.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts G.A. pilnvarotās personas Ģ.P. iesniegums ar lūgumu
atdalīt no īpašuma „Kriškijāľi”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56540070058 vienu zemes gabalu ar
kadastra Nr.56540040190 6,5 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Ļipauši”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 11.12.2007. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Dunavas pagasta
nekustamo īpašumu „Kriškijāľi” G.A. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.249.
Nekustamais īpašums „Kriškijāľi” ar kopplatību 22,7 ha sastāv no sešiem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540040190– 6,5 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540070058– 1,7 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540070074– 7,7 ha platībā;
4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540070075– 3,0 ha platībā;
5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540070140– 1,1 ha platībā;
6. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540070141– 2,7 ha platībā;
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kriškijāľi” kadastra Nr.56540070058, atdalot no īpašuma
zemes gabalu ar kadastra Nr.56540040190 – 6,5 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Ļipauši”.
Ľemot vērā augstāk minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 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.§), saskaľā 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 maiľas
kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Kriškijāľi”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56540070058 vienu
zemes gabalu ar kadastra Nr.56540070058 platībā 6,5 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Ļipauši”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Noteikt īpašumam „Ļipauši” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Kriškijāľi” 16,2 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.
10.§
Par adreses piešķiršanu
(„Ābeļu estrāde”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads)
________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 11.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Ābeļu pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000045796, adrese
„Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi „Ābeļu estrāde” estrādes
jaunbūvei, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56480010066.
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Ľemot vērā augstāk minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi „Ābeļu estrāde”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212, estrādei, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra Nr.56480010066.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

11.§
Par adrešu maiņu Dignājas pagastā
___________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 16.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Dignājas pagasta pārvaldes, reģistrācijas
Nr.90000045461, adrese „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD Zemgales
reģionālās nodaļas 30.03.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/93 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Dignājas pagastā”, piešķirt
sekojošas adreses:
Būves kadastra
Nr.
56520020002001
56520020002001
56520020002001
56520020002001
56520050204009
56520050204015
56520050016013
56520060021001
56520060021004
5652050106002
56520050106003
56520050244002

Adrese
„Meľķis”-1 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Meľķis”-2 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Meľķis”-3 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Meľķis”-4 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Dignājas mazā skola” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Dignājas estrāde” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Mazās Dzilnas” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads , LV- 5215
„Kalnāres zāģētava” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Kalnāres kalte” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Ozolītis”-1 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Ozolītis”-2 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215
„Smilktiľi”-1 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5215

Telpu grupas
kadastra Nr.
56520020002001
56520020002002
56520020002003
56520020002004

Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Mainīt adresi „Dignājas skola”, Dignājas pagasts Jēkabpils novads uz adresi „Dignājas mazā skola”, Dignājas
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5215, mājai ar kadastra apzīmējumu 56520050204009, kura atrodas uz īpašuma
„Dignājas 9-gad.skola”, kadastra Nr.56520050204;
Mainīt adresi „Dignājas skola”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Dignājas estrāde”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5215, būvei ar kadastra apzīmējumu 56520050204015, kura atrodas uz īpašuma „Dignājas 9gad.skola”, kadastra Nr.56520050204;
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Mainīt adresi „Dzilnas”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Mazās Dzilnas”, Dignājas pagasts Jēkabpils
novads, LV 5215, mājai ar kadastra apzīmējumu 56520050016013, kura atrodas uz īpašuma „Dzilnas”, kadastra
Nr.56520050016;
4. Mainīt adresi „Kalnāres”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Kalnāres zāģētava”, Dignājas pagasts
Jēkabpils novads, LV 5215, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56520060021001, kura atrodas uz īpašuma „Kalnāres”,
kadastra Nr.56520060021;
5. Mainīt adresi „Kalnāres”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Kalnāres kalte”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5215, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56520060021004, kura atrodas uz īpašuma „Kalnāres”,
kadastra Nr.56520060021;
6. Mainīt adresi „Ozolītis”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Ozolītis 1”, Vandāni, Dignājas
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5215, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56520050106002, kura atrodas uz īpašuma „Zīles”,
kadastra Nr.56520050106;
7. Mainīt adresi „Ozolītis”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Ozolītis 2”, Vandāni, Dignājas
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5215, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56520050106003, kura atrodas uz īpašuma „Zīles”,
kadastra Nr.56520050106;
8. Mainīt adresi „Smilktiľi”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Smilktiľi 1”, Vandāni, Dignājas
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5215, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56520050244002, kura atrodas uz īpašuma
„Smilktiľi”, kadastra Nr.56520050244;
9. Piešķirt adresi „Meľķis” - 1, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56520020002001 001, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56520020002001, adrese „Meľķis”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215;
10. Piešķirt adresi „Meľķis” - 2, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56520020002001 002, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56520020002001, adrese „Meľķis”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215;
11. Piešķirt adresi „Meľķis” - 3, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56520020002001 003, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56520020002001, adrese „Meľķis”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215;
12. Piešķirt adresi „Meľķis” - 4, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56520020002001 003, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56520020002001, adrese „Meľķis”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215;
3.

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

12.§
Par adrešu maiņu Dunavas pagastā
__________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 13.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Dunavas pagasta pārvaldes, reģistrācijas
Nr.90000045298, adrese „Kastaľi - 7”, Dunava, Dunavas pagasts, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD Zemgales
reģionālās nodaļas 30.03.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/94 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Dunavas pagastā, piešķirt
sekojošas adreses:
Būves kadastra
apzīmējums
56540040080003

Būves
lietošanas
veida kods
1110

56540050011001

1110

56540010236001

1110

Vecā adrese

Mainītā adrese

Asari, Dunava, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Baltiľi,Tadenava,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Ceriľi, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts,

Asari 1,Dunava, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads

Piezīmes

Baltiľi, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Meža Ceriľi, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
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56540040181001

1110

56540040011011

1251

56540040011017

1251

56540040051001

1242

56540050054001

1110

56540040072001

1110

56540010085001

1110

56540050028001

1110

565400010224001

1110

56540010280006

1230

56540010120001

1110

56540010214001

1110

56540070046001

1110

56540080090001

1110

56540040129002

1110

56540010084001

1110

56540040044007

1251

56540040048007

1241

Jēkabpils novads
Ceriľi, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Darbnīcas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Darbnīcas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Darbnīcas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Daugavieši, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Dimanti, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Dreimaľi, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Dreimaľi, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Dzelmes, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Galenieki,Sudrabkalns,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Grantskalni,
Sudrabkalns, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Kalni, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Kociľi. Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Kociľi, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Laiviľas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Lazdas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Ozolkalni, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Ozolkalni, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads

Ceriľi, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Funkcionāli
saistītas
Funkcionāli
saistītas
Funkcionāli
saistītas
Daugavieši, Dunava,
Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads
Dimanti, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Sonātes, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Dreimaľi 1, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Pavasari, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Galenieku krogs, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Vecgrantskalni, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads
Lādiľi, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Pūcītes, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Kociľi 1, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Laiviľas 1, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Upeslazdas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Degvielas bāze, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
TELE 2, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
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Ozolzīles, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Palmas, Dunava,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads

Ozolzīles 1, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads

56540080106001

1110

56540040026001

1110

56540040026016

1251

Palmas, Dunava,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads

56540040027001

1230

Palmas, Dunava,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads

Kafejnīca Rītausmas,
Dunava, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads

56540030014001

1110

Zaķi, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads

56540040153001

1110

56540070042008

1251

5654006016001

1261

56540050001006

1110

56540060106005

1251

56540010013009

1110

56540010110001

1110

56540010110001

1110

56540080121001
001

1110

56540080121001
002

1110

Partizāni, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Priedkalni, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Robežas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Tadenava, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Tomiľi, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Vēveri, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Zīlītes, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Dālderi, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Dālderi, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Laimas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads
Laimas, Dunavas
pagasts, Jēkabpils
novads

Funkcionāli
saistītas
Funkcionāli
saistītas

Priedkalni 2, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Robežu Klēts, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Tadaines Klubs, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Tomiľi 1, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Vēveri 1, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Zīlītes 1, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Dālderi dz.1, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads
Dālderi dz.2, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads
Niedrupītes 1, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads
Niedrupītes 2, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads

Pamatojoties uz19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mainīt adresi Asari, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Asari 1”, Dunava, Dunavas pagasts
Jēkabpils novads, LV 5216, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56540040080003, kura atrodas uz īpašuma
„Asari”, kadastra Nr.56540040080;
Mainīt adresi Baltiľi, Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Baltiľi”, Dunavas pagasts Jēkabpils
novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540050011001, kura atrodas uz īpašuma „Baltiľi”, kadastra
Nr.56540050011;
Mainīt adresi Ceriľi, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Meža Ceriľi”, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540010236001, kura atrodas īpašumā „Ceriľzari”,
kadastra Nr. 56540010236;
Mainīt adresi Ceriľi, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Ceriľi”, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540040181001, kura atrodas īpašumā „Ceriľi”, kadastra
Nr. 56540040181;
Mainīt adresi Daugavieši, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi Daugavieši, Dunava, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540040054001, kura atrodas īpašumā „Dunava”, uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56540040054;
Mainīt adresi Dimanti, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi Dimanti, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540040072001, kura atrodas īpašumā „Dimanti”,
kadastra Nr. 56540040072;
Mainīt adresi Dreimaľi, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Sonātes,, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540010085001, kura atrodas īpašumā „Sonātes”, kadastra Nr.
56540010085;
Mainīt adresi Dreimaľi, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Dreimaľi 1” Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540050028001, kura atrodas īpašumā „Dreimaľi”, kadastra Nr.
56540050028;
Mainīt adresi Dzelmes, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Pavasari”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540010224001, kura atrodas īpašumā „Pavasari”, kadastra Nr.
56540010224;
Mainīt adresi Galenieki, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Galenieku krogs”, Dunavas
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540010280006, kura atrodas īpašumā
„Galenieki”, kadastra Nr. 56540010280;
Mainīt adresi Grantskalni, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Vecgrantskalni”,
Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540010120001, kura
atrodas īpašumā „Vecgrantskalni”, kadastra Nr. 56540010120;
Mainīt adresi Kalni, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Lādiľi”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV
5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540010214001, kura atrodas īpašumā „Lādiľi”, kadastra Nr. 56540010214;
Mainīt adresi Kociľi. Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Pūcītes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540070046001, kura atrodas īpašumā „Pūcītes”, kadastra Nr.
56540070046;
Mainīt adresi Kociľi, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Kociľi 1”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540080090001, kura atrodas īpašumā „Kociľi 1”, kadastra Nr.
56540070046;
Mainīt adresi Laiviľas, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Laiviľas 1”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540040129002, kura atrodas īpašumā „Laiviľas” , kadastra Nr.
56540040129;
Mainīt adresi Lazdas, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Upeslazdas”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540010084001, kura atrodas īpašumā „Upeslazdas”, kadastra Nr.
56540010084;
Mainīt adresi Ozolkalni, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Degvielas bāze”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540040044007, kura atrodas īpašumā „Ozolkalni”, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu. 56540040044;
Mainīt adresi Ozolkalni, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „TELE 2”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540040048007, kura atrodas īpašumā „Ozolkalni”, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu. 56540040048;
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19. Mainīt adresi Ozolzīles, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Ozolzīles 1”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540080106001, kura atrodas īpašumā „Avoti”, kadastra Nr.
56540080106;
20. Mainīt adresi Palmas, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Kafejnīca Rītausmas”, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540040027001, kura atrodas īpašumā „Palmas”, kadastra
Nr. 56540040027;
21. Mainīt adresi Partizāľi Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Zaķi”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV
5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540030014001, kura atrodas īpašumā „Zaķi”, kadastra Nr. 56540030014;
22. Mainīt adresi Priedkalni, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Priedkalni 2”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540040153001, kura atrodas īpašumā „Priedkalni 2”, kadastra Nr.
56540040153;
23. Mainīt adresi Robežas, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Robežu Klēts”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540070042008, kura atrodas īpašumā „Priedkalni 2”, kadastra Nr.
56540070042;
24. Mainīt adresi Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Tadaines Klubs”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540060160001, kura atrodas īpašumā „Tadaines Klubs”, kadastra
Nr. 56540060160;
25. Mainīt adresi Tomiľi, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Tomiľi 1”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, mājai ar kadastra apzīmējumu 56540050001006, kura atrodas īpašumā „Tomiľi”, kadastra Nr.
56540050001;
26. Mainīt adresi Vēveri, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Vēveri 1”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540060106005, kura atrodas īpašumā „Vēveri”, kadastra Nr. 56540060106;
27. Mainīt adresi Zīlītes, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Zīlītes 1”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
LV 5216, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56540010013009, kura atrodas īpašumā „Zīlītes”, kadastra Nr. 56540010013;
28. Mainīt adresi Laimas, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Niedrupītes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5216, ēkām ar kadastra apzīmējumu 56540080121001, 56540080121002, 56540080121003,
56540080121004, kuras atrodas īpašumā „Niedrupītes”, kadastra Nr. 56540080121;
29. Piešķirt adresi „Dālderi” - 1, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216, telpu grupai ar kadastra
apzīmējumu 56540010110 001 002, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56540010110001, adrese „Dālderi”,
Sudrabkalns, Dunavas pagasts Jēkabpils novads, LV-5216;
30. Piešķirt adresi „Dālderi” - 2, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56540010110 001 003, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56540010110001, adrese „Dālderi”, Sudrabkalns,
Dunavas pagasts Jēkabpils novads, LV-5216
31. Piešķirt adresi „Niedrupītes” - 1, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56540080121 001 001, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56540080121001, adrese „Niedrupītes”, Dunavas
pagasts Jēkabpils novads, LV-5216
32. Piešķirt adresi „Niedrupītes” - 2, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
56540080121 001 002 kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 56540080121001, adrese „Niedrupītes”, Dunavas
pagasts Jēkabpils novads, LV-5216.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

13.§
Par adrešu maiņu Kalna pagastā
_____________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 10.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Kalna pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000024559,
adrese „Avoti”, Kalna pagasts, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD Zemgales reģionālās nodaļas 30.03.2011.
vēstuli Nr.2-04.1-Z/95 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Kalna pagastā, piešķirt sekojošas adreses:
 Piešķirt adresi „Laukezeriľi 1”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
56660040013007, kura atrodas uz īpašuma „Laukezeriľi”, kadastra Nr.56660040013;
 Piešķirt adresi „Straumītes”, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ēkai ar kadastra apzīmējumu
56660060214001, kura atrodas uz īpašuma „Straumītes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56660060214;
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Piešķirt adresi „Sarmiľas”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56660040173002,
kura atrodas uz īpašuma „Sarmiľas”, kadastra Nr.56665040015;
Piešķirt adresi „Sila Ūdenāni Sikšľi 1”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
56660050031006, kura atrodas uz īpašuma „Sila Ūdenāni Sikšľi”, kadastra Nr.56660050031.

Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

5.

Mainīt adresi „Laukezeriľi”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Laukezeriľi 1”, Vidsala, Kalna
pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56660040013007, kura atrodas uz
īpašuma „Laukezeriľi”, kadastra Nr.56660040013;
Mainīt adresi „Mūsmājas”, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Straumītes”, Dubulti, Kalna pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5220, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56660060214001, kura atrodas uz īpašuma „Straumītes”,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56660060214;
Mainīt adresi „Sarmas”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Sarmiľas”, Vidsala, Kalna pagasts
Jēkabpils novads, ēkai ar kadastra apzīmējumu 56660040173002, kura atrodas uz īpašuma „Sarmiľas”, kadastra
Nr.56665040015;
Mainīt adresi „Sila Ūdenāni Sikšľi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Sila Ūdenāni Sikšľi 1”, Kalna
pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56660050031006, kura atrodas uz
īpašuma „Sila Ūdenāni Sikšľi”, kadastra Nr.56660050031.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

14.§
Par adrešu maiņu Rubenes pagastā
____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 03.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Rubenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas
Nr.90000046927, adrese Rubeľi, Rubenes pagasts, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD Zemgales reģionālās
nodaļas 30.03.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/97 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Rubenes pagastā, piešķirt sekojošas
adreses:
 Piešķirt adresi „Duburi 1”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, rūpnieciskās ražošanas ēkai ar kadastra apzīmējumu
56820030023005, kura atrodas uz īpašuma „Duburi”, kadastra Nr.56820030023;
 Piešķirt adresi „Krūmiľi 1”, Mazslate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, viena dzīvokļa mājai ar kadastra
apzīmējumu 56820010021002, kura atrodas uz īpašuma „Krūmiľi”, kadastra Nr.56820010021;
 Piešķirt adresi „Vārpas 1”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
56820060017001, kura atrodas uz īpašuma „Vārpas 1”, kadastra Nr.56820060017.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru
kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt adresi „Duburi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Duburi 1”, Rubenes pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5229, rūpnieciskās ražošanas ēkai ar kadastra apzīmējumu 56820030023005, kura atrodas uz īpašuma
„Duburi”, kadastra Nr.56820030023;
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2.

3.

4.

Mainīt adresi „Krūmiľi”, Mazslate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Krūmiľi 1”, Mazslate, Rubenes
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229, viena dzīvokļa mājai ar kadastra apzīmējumu 56820010021002, kura atrodas uz
īpašuma „Krūmiľi”, kadastra Nr.56820010021;
Mainīt adresi „Vārpas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Vārpas 1”, Rubenes pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5229, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56820060017001, kura atrodas uz īpašuma „Vārpas 1”,
kadastra Nr.56820060017.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

15.§
Par adrešu maiņu Zasas pagastā
_______________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 26.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Zasas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000024347,
adrese „Astras”, Zasas pagasts, iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz VZD Zemgales reģionālās nodaļas 30.03.2011.
vēstuli Nr.2-04.1-Z/98 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Zasas pagastā, piešķirt sekojošas adreses:
 Piešķirt adresi „Dzirnas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
56980010064001, kura atrodas uz īpašuma „Dzirnas”, kadastra Nr.56980010064;
 Piešķirt adresi „Brūzis”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, mājai ar kadastra apzīmējumu 56980010029002, kura
atrodas uz īpašuma „Bērzemnieki”, kadastra Nr.56980010029;
 Piešķirt adresi „Putrenieki-1”, Bērzone, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, mājai ar kadastra apzīmējumu
56980050120009, kura atrodas uz īpašuma „Putrenieki”, kadastra Nr.56985050005.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Mainīt adresi „Dzirnavas” Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Dzirnas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads, LV 5239, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56980010064001, kura atrodas uz īpašuma „Dzirnas”,
kadastra Nr.56980010064;
Mainīt adresi „Bērzzemnieki” Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Brūzis”, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5239, mājai ar kadastra apzīmējumu 56980010029002, kura atrodas uz īpašuma
„Bērzemnieki”, kadastra Nr.56980010029;
Mainīt adresi „Putrenieki”, Bērzone, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi „Putrenieki-1”, Bērzone, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239, mājai ar kadastra apzīmējumu 56980050120009, kura atrodas īpašumā
„Putrenieki”, kadastra Nr.56985050005.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

16.§
Par īpašumu apvienošanu
(„Saulstari”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56985010006 un
„Kalna Dzērves”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010178)
______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 21.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts A.G. iesniegums ar lūgumu apvienot īpašumus
„Saulstari”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56985010006 un „Kalna Dzērves”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010178,
piešķirt apvienotajam īpašumam nosaukumu „Saulstari”.
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Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 18.04.2011. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Zasas pagasta
nekustamo īpašumu „Kalna Dzērves” A.G. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.115.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 13.03.2003. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Zasas pagasta ēku
īpašumu „Saulstari” A.G. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000012940.
Ľemot vērā augstāk minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 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.§), saskaľā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta ceturto daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta 2.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 13. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot vienā īpašumā nekustamo īpašumu „Kalna Dzērves”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56980010178 un ēku īpašumu „Saulstari”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56985010006.
2. Apvienotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Saulstari”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Noteikt īpašumam „Saulstari” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Baltmaņi”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980050065)
__________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 6.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts I.B. iesniegums ar lūgumu atdalīt no īpašuma
„Baltmaľi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980050066 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56980050066
5,1 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Kārkli”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 07.09.2001. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Zasas pagasta
nekustamo īpašumu „Baltmaľi” I.B. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.164.
Nekustamais īpašums „Baltmaľi” ar kopplatību 8,9 ha sastāv no diviem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980050065– 3,8 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980050066– 5,1 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Baltmaľi” kadastra Nr.56980050065, atdalot no īpašuma
zemes gabalu ar kadastra Nr.56980050066 – 5,1 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Kārkli”.
Ľemot vērā augstāk minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 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.§), saskaľā 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 maiľas
kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Baltmaľi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980050066 vienu zemes gabalu
ar kadastra Nr.56980050066 platībā 5,1 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kārkli”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Noteikt īpašumam „Kārkli” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Baltmaľi” 3,8 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.

18.§
Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Valdāji”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010071)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 17.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Jaunendzelnieki”, reģ. Nr.45403012322, adrese
Sila iela 2a-4, Zasa, Jēkabpils novads, LV – 5239, iesniegums ar lūgumu sadalīt īpašumu „Valdāji”, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010071, sekojošā veidā:
1. zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem Nr.56980010176 un Nr.56980010269 saglabā veco nosaukumu
„Valdāji”.
2. atdalīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem Nr.56980010071 un Nr.56980070044 apvienojot jaunā
īpašumā ar nosaukumu „Vadāki”.
3. atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.56980010068, piešķirot jaunu nosaukumu „Valdaki”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 26.04.2011. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Zasas pagasta
nekustamo īpašumu „Valdāji” SIA „Jaunendzelnieki”, reģ. Nr.45403012322, adrese Sila iela 2a-4, Zasa, Jēkabpils
novads, ir nostiprinātas Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.75.
Nekustamais īpašums „Valdāji” ar kopplatību 15,231 ha sastāv no pieciem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980010068– 0,5 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980010071– 6,1 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980010176– 0,4 ha platībā;
4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980010269– 0,2310 ha platībā;
5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980070044– 8,0 ha platībā;
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Valdāji” kadastra Nr.56980010071, atdalot no īpašuma zemes
gabalus ar kadastra apzīmējumiem Nr.56980010071 un Nr.56980070077 apvienojot jaunā īpašumā ar nosaukumu
„Vadāki” un atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.56980010068, piešķirot jaunu nosaukumu „Valdaki”.
Ľemot vērā augstāk minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 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.§), saskaľā 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 maiľas
kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Valdāji”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010071 divus zemes
gabalus ar kadastra apzīmējumu Nr.56980010071 - 6,1 ha platībā un Nr.56980070044 – 8,0 ha platībā.
2. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Vadāki”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Noteikt īpašumam „Vadāki” 14,1 ha platībā galveno zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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4. Atļaut atdalīt no īpašuma „Valdāji”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010071 vienu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.56980010068 – 0,5 ha platībā.
5. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Valdaki”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
6. Noteikt īpašumam „Valdaki” zemes lietošanas mērķi - 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūve.
7. Noteikt paliekošajam īpašumam „Valdāji” 0,6310 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 1003 – lauksaimnieciska
rakstura uzľēmumu apbūve.
8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
(„Kalna Īves”, Kalna pagasts, kadastra Nr. 5666 006 0060)
____________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 02.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts V.J. iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Īves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, sadalīšanai.
Iesniegumam pievienots:
1) Zemesgrāmatu apliecības kopija,
2) Zemes robežu plāna kopija, no kuras redzama plānotā zemes gabala, kadastra Nr. 5666 006 0060 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 „Kalna Īves” nav apgrūtināts ar kredītsaistībām;
2) saskaľā 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 „Kalna Īves”
ar kadastra Nr.56660060060 Jēkabpils novada Kalna pagastā atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – lauksaimniecībā
izmantojamā teritorija;
3) Kalna pagasta Teritorijas plānojuma II sējuma „Apbūves noteikumi” 6.2.4. punkts nosaka, ka jaunveidojamo
zemesgabalu minimālais lielums lauksaimniecības teritorijās ir - 2 ha.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pieľemot lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības
likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaľā 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 – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt V.J. zemes ierīcības projektu īpašuma „Kalna Īves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.
5666 006 0060, 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 26.05.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.,7.,19.§)
Nosacījumi
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zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Kalna Īves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56660060060 sadalīšanai
1.

2.
3.
4.

5.
5.1.
5.2.
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. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” III daļai
Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datľu
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 Kalna pagasta teritorijas
plānojumam.
Apgrūtinājumi atbilstoši Kalna pagasta teritorijas plānojumam, Aizsargjoslu likumam.
Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saľemšanas.
Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaľā 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.

20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
(„Ceriņi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr. 5682 011 0022)
___________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 26.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts V.A. pilnvarotās personas R.A. iesniegums ar lūgumu
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ceriľi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, sadalīšanai.
Iesniegumam pievienots:
1) Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres E.Igaunes sastādīta Ģenerālpilnvara, ar kuru nekustamā īpašuma „Ceriľi”,
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, īpašnieks V.A. pilnvaro R.A. kārtot visas formalitātes, kas nepieciešamas zemes
gabala sadalīšanai.
2) Zemes robežu plāna kopija, no kuras redzama plānotā zemes gabala, kadastra Nr. 5682 011 0022 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 „Ceriľi” nav apgrūtināts ar kredītsaistībām;
2) saskaľā 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 „Ceriľi” zemes
vienība ar kadastra Nr.56820110022 Jēkabpils novada Rubenes pagastā atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā –
lauksaimniecības teritorija un dzīvojamo māju apbūves teritorija;
3) Rubenes pagasta Teritorijas plānojuma II sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.2.3.4. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemesgabalu minimālais lielums lauksaimniecības teritorijās ir - dabas liegumos 10 ha, pārējā
teritorijā 1 ha; 5.2.5.4.punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemesgabalu minimālais lielums mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijās ir - 1500 m².
Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pieľemot lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

21

Ľemot vērā iepriekš minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības
likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaľā 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 – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt V.A. zemes ierīcības projektu īpašuma „Ceriľi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5682
011 0022, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 56820110022 , 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 26.05.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.7,20.§)
Nosacījumi
zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Ceriņi”,
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820110022 sadalīšanai
1.

2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
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. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” III daļai
Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datľu 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.
Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saľemšanas.
Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”.
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaľā 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.

21.§
Par zemes ierīcības projekta „Ābeļi”, Ābeļu pagasts, zemes vienībai ar kadastra Nr.56480030117 apstiprināšanu
__________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 13.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „GEO Mērniecība”, reģ.Nr.45403028111,
juridiskā adrese Jaunā iela 79C, Jēkabpils, LV – 5201, iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
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projektu īpašuma „Ābeļi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480030245 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56480030117 sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaľā ar 2011.gada 24.marta Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols
Nr5,16.§) „Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.56480030117 „Mālaines-1”, nekustamajā īpašumā „Ābeļi”.
Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu”.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „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 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 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 – 11 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NEPIEDALĀS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ābeļi”, Ābeļu pagasts (kadastra nr. 56480030245)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56480030117 sadalīšanai, saskaľā ar SIA „GEO Mērniecība” izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu.
2. Saskaľā ar Ābeļu pagasta padomes 2008.gada 3.septembra lēmumu „Par zemes gabala atdalīšanu” (sēdes
protokola Nr.25, 15.§ 2.p.) atdalāmajam zemes gabalam 2,00 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) ir piešķirts
nosaukums „Mālaines 1”, Ābeļu pagasts;
3. Saskaľā ar Ābeļu pagasta padomes 2008.gada 3.septembra lēmumu „Par zemes gabala atdalīšanu” (sēdes
protokola Nr.25, 15.§ 2.p.) atdalāmajam zemes gabalam 11,55 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) ir
piešķirts nosaukums „Skaras”, Ābeļu pagasts;
4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mālaines 1”, Ābeļu pagasts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Skaras”, Ābeļu pagasts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§
Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu
(„Astras”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010276)
________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi Zasas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000024347, adrese „Astras”,
Zasa, Zasas pagasts, 13.04.2011. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pašvaldības
īpašumam „Astras” ar kadastra Nr.56980010276 no 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.
Zasas pagasta Teritorijas plānojuma. grafiskajā daļā zemes vienībai ar kadastra Nr.56980010276 atļautā teritorijas
izmantošana ir noteikta – jaukta darījumu un sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija. Uz zemes gabala atrodas Zasas
pagasta pārvaldes administratīvā ēka.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 26. punktu
saskaľā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes īpašumam ar kadastra Nr.56980010276 - 0,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0903 – valsts un
pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§
Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu
(„Birznieki”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820030012)
______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi A.S. 29.04.2011. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi īpašuma „Birznieki”, kadastra Nr.56820030012, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56820030013 –
13,0 ha platībā no 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56820030013 ir veikta zemes transformācija no lauksaimniecības zemes
uz mežsaimniecības zemi un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes lietošanas veids ir reģistrēts
11,6 ha meža zeme un 1,4 ha cita zeme.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, LR
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība” 23.3. punktu, saskaľā 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 – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt īpašuma „Birznieki”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820030012 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 56820030013 – 13,0 ha 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.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils
novada Leimaņu pagasta Mežgales ciemā”
_______________________________________________________________
E.Meľķis
Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Leimaľu pagasta pārvaldes 03.05.2011. iesniegums Nr.LPP/2-7/11/ par
atļauju izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils
novada Leimaľu pagasta Mežgales ciemā”.
Ľemot vērā 19.05.2011 Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas
5.punktu, 15.panta 1. punktu, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem nr.606 „Noteikumi par
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitati „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi un projekta iesnieguma sagatavošanu projektam „
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Leimaľu pagasta Mežgales ciemā” finansējuma saľemšanai
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
2. Leimaľu pagasta pārvaldei atļaut slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un finansēt izdevumus saskaľā ar
izdevumu tāmi.
3. Leimaľu pagasta pārvaldes grāmatvedībai veikt apmaksu pārvaldes budžeta ietvaros.

25.§
Par Rubenes pagasta pārvaldes nepamatoti aprēķinātā
nodokļa dzēšanu VAS „Privatizācijas aģentūrai”
______________________________________________________________
E.Meľķis
Izskatot VAS „Privatizācijas Aģentūra” sūdzību par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli „Jaundebesnieki 2”,
Rubenes pagastā, kadastra Nr.56820040072 un īpašumam „Dūjas”, kadastra Nr.56820070100 Rubenes pagastā tika
konstatēts, ka:
1. Saskaľā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumu Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu aģentūras likvidāciju” VAS „Privatizācijas aģentūra” pārľēma Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūras funkcijas, kā arī Dzīvojamo māju privatizācijas procesa informācijas sistēmu.
2. Nekustamajam īpašumam „ Jaundebesnieki 2” Rubenes pagastā , privatizācijas process ir pabeigts un
pārvaldīšanas tiesības no 2001.gada 1.marta ir nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai L.Kaļiľinskai;
3. LR likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7.daļā ir noteikts, ka valsts
dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas
tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
4. Saskaľā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 5.daļas noteikumiem nekustamā īpašuma
nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja tāda nav –
nomnieks.
Izvērtējot iepriekš minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, LR likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 5.daļu un LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 23.panta 1.daļu:
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Rubenes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē no nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izslēgt VAS
„Privatizācijas Aģentūra” nepamatoti aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2009. un 2010.gadam, īpašumam
„Jaundebesnieki 2”, Rubenes pagastā, kadastra Nr.56820040072: par zemi – Ls 6.30; par ēkām – Ls 0.22; nokavējuma
nauda – Ls 2.53. pavisam kopā Ls 9,05. Nedrošo debitoru parādus iekļaut pagasta pārvaldes pārējos izdevumos.
2. 2010. un 2011.gadam, īpašumam „Dūjas”, Rubenes pagastā, kadastra Nr.56820070100 : par zemi – LVL 5.80;
par ēkām – LVL 1.62; nokavējuma nauda – LVL 0.39, pavisam kopā Ls 7,81. Nedrošo debitoru parādus iekļaut pagasta
pārvaldes pārējos izdevumos.

26.§
Par Ābeļu pagasta pārvaldes nepamatoti aprēķinātā
nodokļa dzēšanu VAS „Privatizācijas aģentūrai”
______________________________________________________________
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E.Meľķis
Pārbaudot Ābeļu pagasta NĪN aprēķinus, tika konstatēts, ka VAS „Privatizācijas aģentūrai” piederošajam
īpašumam „Laši-1”, kadastra Nr.56480040077 Ābeļu pagastā ir aprēķināts NĪN :
LR likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7.daļā ir noteikts , ka valsts
dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās
pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai.
Saskaľā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 5.daļas noteikumiem nekustamā īpašuma
nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet , ja tāda nav –
nomnieks.
Izvērtējot iepriekš minēto, 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 5.daļu un LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 23.panta 1.daļu:
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē no nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izslēgt VAS
„Privatizācijas Aģentūra” nepamatoti aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2006.gadam un 2010.gadam, īpašumam
„Laši – 1” Ābeļu pagastā , kadastra Nr.56480040077: par zemi – LVL 4.86; par ēkām – LVL 5; nokavējuma nauda – LVL
4.91, Pavisam kopā Ls 14,77 Nedrošo debitoru parādus iekļaut pagasta pārvaldes pārējos izdevumos.
27. §
Par Ābeļu pamatskolas objektu nomas maksas
apstiprināšanu publiskiem un individuāliem pasākumiem
_____________________________________________________________
E.Meľķis
Pamatojoties uz 19.05.2011. 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likumu „ Par
pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta „a”; „ b” un „ g” apakšpunktiem 41.panta 1. daļas 4.punktu , Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.un 2.punktu un 5.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav, ATTURAS – 1
balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ābeļu pamatskolas objektu nomas maksu:
Nr.p.k.
1.

objekts
Ābeļu estrāde

2.
3.

stadions
sporta zāle

cena par stundu Ls bez PVN
5.00
10,00 (ar telts uzstādīšanu un sabiedriskajām
tualetēm, patērētās elektrības izmaksas pēc
skaitītāja)
5,00
10,00

2. Noteikt, ka objekta īpašnieks par atsevišķiem pakalpojumiem (elektrība, atkritumu savākšana, dušu
izmantošana) nosaka faktisko izdevumu maksu.
3. Noteikt, ka no nomas maksas atbrīvojami Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu rīkotie pasākumi, pasākumi,
kas tiek rīkoti vispārējās izglītības programmu nodrošināšanai, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji noteiktā darba laikā .
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4. Noteikt, ka atsevišķos gadījumos, ar atsevišķu Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu katrā konkrētajā
gadījumā, nomas maksa var tikt samazināta vai no tās var tikt atbrīvoti citi publisko pasākumu rīkotāji.
5. Noteikt, ka nomas maksa un citi ieľēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem iemaksājami Ābeļu pagasta
pārvaldes budžetā.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgs Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs.

28.§
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Par jautājumu izteicās I.Blumberga, J.Krūmiľš, A.Vanags.
LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.punkts nosaka: Pašvaldībām ir autonoma funkcija organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, LR likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 pantu, 12.pantu, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Māris Urbāns), PRET – nav, ATTURAS – 3 balsis (Ināra Blumberga, Anita
Lemaka, Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt sekojošus aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus ar 2011.gada 1.septembri (PVN piemēro
saskaľā ar likumu):
Nr.
p.k.

Pagasts

1.

Ābeļu pagastā

Aukstā ūdens
pakalpojumu tarifs
Ls/m3
0.35

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dignājas pagastā
Dunavas pagastā
Kalna pagastā
Leimaľu pagastā
Rubenes pagastā
Zasas pagastā

0.37
0.37
0.37
0.30
0.32
0.35

Kanalizācijas
pakalpojumu tarifs
Ls/m3
0.68 (iedzīvotājiem)
0.76 (juridiskām personām)
0.40
0.50
0.20
0.25
0.35
0.40 (iedzīvotājiem)
0.45 (juridiskām personām)

2. Noteikt sekojošus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ar 2011.gada 1.septembri (PVN piemēro saskaľā
ar likumu):
Nr.
p.k.

Pagasts

1.
2.

Ābeļu pagastā
Dunavas pagastā

Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu
tarifs iedzīvotājiem
Ls/m2

Siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifs
pārējiem
patērētājiem
Ls/m2

0.95
0.80
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3.

Zasas pagastā

0.77

-

3. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem brīdināt iedzīvotājus par komunālo pakalpojumu tarifu izmaiľām.
29.§
Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei
___________________________________________________________
E.Meľķis
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi Ābeļu pagasta pārvaldes 27.04.2011 iesniegumu Nr.APP/3-12/11/131
par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu, kas radās G.K. nereģistrējot datu bāzē klientu maksājumus.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, LR likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 1.daļa, 2.daļa,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē no nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izslēgt kopā par
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Ls 201,72, kopā par komunālo pakalpojumu maksājumiem Ls 179,83, pavisam
kopā Ls 381,55. Nedrošos debitoru parādus iekļaut pagasta pārvaldes pārējos izdevumos .

30.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 4
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” apstiprināšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Par jautājumu izteicās I.Tumanova, I.Blumberga, E.Meľķis.
LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punkts nosaka: Pašvaldībām ir autonoma funkcija gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka: Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 1.daļas 13. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav, ATTURAS – 1
balss (Uldis Auzāns), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Jēkabpils novadā”, Pielikums Nr.1.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darbdienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma saľemšanai.
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3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma, ka pašvaldības saistošie noteikumi atbilst
normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem, saľemšanas, pašvaldībai saistošos noteikumus publicēt Jēkabpils
novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” un izlikt redzamā vietā Jēkabpils novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai
Saistošo noteikumu Nr.4
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
1.1. Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uzliek Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punkts
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.
2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaľā 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 piesārľojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka
veselībai nekaitīgu
vidi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
2.3. Pieľemot 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.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz
pašvaldības budžetu.
Nav attiecināms
Nav attiecināms
Nav attiecināms
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Pielikums Nr.1
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 30.§)
Saistošie noteikumi Nr. 4
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā
Izdoti saskaľā ar LR 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 saskaľā ar
normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības 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 visām personām 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 ziľā 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

30

reģenerācijai vai apglabāšanai [izľemot 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 saľēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārľojumu
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. Radīt 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 saskaľā ar normatīvajiem
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, saskaľā ar valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu,
kā arī ar šiem Noteikumiem.
4.2. Pašvaldība nosaka prasības atkritumu savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu
savākšanai paredzēto tilpľu 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
saľēmis reģionālās vides pārvaldes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Atkritumu apsaimniekotājam ir
pienākums slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem Jēkabpils novada teritorijā. Atkritumu radītājiem ir pienākums slēgt
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkritumu
apsaimniekošanu Jēkabpils novada teritorijā.
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 viľu 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 atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu
apsaimniekošanu.
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 saskaľā 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 saskaľā ar atkritumu apsaimniekošanas noteikto cenu. Savas darbības rezultātā
radušos atkritumus jāievieto tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā.
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;
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5.6.2. pēc Jēkabpils novada pašvaldības pieprasījuma sniedz ziľas 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 termiľu, kas nav īsāks par vienu gadu;
5.6.4. atkritumu radītājam jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski saražoto izvedamo atkritumu
daudzumu.
5.6.5. atkritumu tvertľu iztukšošanas dienās atkritumu tvertnes no privātajiem īpašumiem, tai skaitā no slēgtajiem
pagalmiem, noteiktajā maršrutā, saskaľā ar noslēgto līgumu, pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to
apkalpei pieejamā vietā, jebkurā gadalaikā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību.
5.6.6 pēc saskaľošanas ar atkritumu apsaimniekotāju, izvieto savā īpašumā nepieciešamo tvertľu 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 saskaľošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, izveido iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu
tvertľu laukumus, kas paredzēti atkritumu savākšanai.
5.7.3. atkritumu tvertľu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu
piekļuvi minētajām tvertnēm;
5.8. Vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viľa 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, reģionālajam un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam.
5.10. Nekustāmā īpašuma īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai apsaimniekotāji pie iestāžu, uzľēmumu, tirdzniecības un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietām, daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām, saskaľojot ar pašvaldību tvertľu dizainu,
ierīko atkritumu tvertnes un nodrošina to pastāvīgu iztukšošanu.
5.11. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšana attiecīgajā teritorijā ne vēlāk kā līdz nākošās
dienas plkst.9.00 pēc pasākuma noslēguma, kā arī, ja tam ir nepieciešamie apstākļi vai tas iespējams, jānodrošina arī
atkritumu dalītā vākšana. Atkritumu apsaimniekošanas līgums jāslēdz ar Jēkabpils novada pašvaldības izraudzīto
atkritumu apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku.
Masu pasākuma organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saľemšanas ir pienākums noslēgt līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku par atkritumu savākšanu un izvešanu. Masu 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. Aizliegumi sadzīves atkritumu savākšanā
6.1. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
6.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
6.1.2. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus, bērt
atkritumus mežos, upju krastos un pļavās u.c. neatļautās vietās;
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6.1.3. iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus utml.);
6.1.4. 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;
6.1.5. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām;
6.1.6. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
6.1.7. izvietot būvniecības atkritumus piegulošajās teritorijās;
6.1.8. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus;
6.1.9. 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;
VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
7.1. Pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
7.2. Pēc līguma noslēgšanas saľemt reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai;
7.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces,
kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšľa līmeni;
7.4. Nodrošināt klientus ar atkritumu tvertnēm, marķētiem atkritumu maisiem pietiekamā daudzumā, saskaľā ar noslēgto
līgumu;
7.5. Atbilstoši ar pašvaldību saskaľotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu tvertľu iztukšošanu un sadzīves
atkritumu izvešanu no atkritumu tvertľu 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;
7.6. Uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas īpašums;
7.7. Nodrošināt atkritumu savākšanas laukumu izbūvi un labiekārtošanu saskaľā ar līguma nosacījumiem;
7.8. Nogādāt savāktos sadzīves atkritumus pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu poligonā vai izgāztuvē ar šim
nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli;
7.9. Nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku, dārzu un kapsētu atkritumi) izvešanu;
7.10. Marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu;
7.11. Nodrošināt iedzīvotāju, iestāžu, komercsabiedrību, saimnieciskās darbības veicēju, biedrību, nodibinājumu,
sabiedrisko organizāciju radīto sadzīves atkritumu savākšanu;
7.12. Nodrošināt iespēju atkritumu rādītājiem un citām personām nodot sadzīves atkritumus speciāli tam paredzētajos
maisos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav iespējams nodrošināt ar tvertnēm;
7.13. Nodrošināt atkritumu tvertľu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas;
7.14. Nodrošināt sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
VIII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
8.1. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiľā un kārtībā
samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
8.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta, piemērojot līgumā ar pašvaldību paredzēto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas cenu, kas veidojas no:
8.2.1. maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
8.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonos un izgāztuvēs;
8.2.3. dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
8.3. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:
8.3.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs,
saskaľā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;
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8.3.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai lietošanā zeme vai namīpašums, maksu iekasē atkritumu
apsaimniekotājs saskaľā ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu apsaimniekotāju;
8.3.3. no juridiskām personām, kurām īpašumā, nomā vai valdījumā ir nekustamie īpašumi (zeme, ēkas, būves, u.c.),
maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaľā ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu
apsaimniekotāju.
8.4. 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.
IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
9.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem personām ir paredzēta atbildība saskaľā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.pantu.
9.2. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieľem Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
9.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt:
9.3.1. Valsts policijas amatpersonas;
9.3.2. Jēkabpils novada domes deputāti;
9.3.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
9.3.4. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors;
9.3.5. Jēkabpils novada pārvalžu vadītāji;
9.3.6.Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs.
9.4. 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.
9.5. Administratīvais sods par šo noteikumu pārkāpumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās
atbildības.
X. Noslēguma jautājumi
10.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:
10.1.1. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”;
10.1.2. Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2004.gada 11.maija saistošie noteikumi Nr. 7 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”;
10.1.3. Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2005.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu”;
10.1.4. Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2005.gada 28.oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”.
10.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” un
pēc līguma noslēgšanas ar atkritumu apsaimniekotāju.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
75.pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divsimt līdz tūkstoš piecsimt
latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā –
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uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no
trīssimt līdz tūkstoš latiem.

31.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 5
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” apstiprināšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka: Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu.
Pamatojoties uz 19.05.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 1.daļas 13. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.
2
3

4
5

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 „Nodeva par būvatļaujas saľemšanu
Jēkabpils novadā”, Pielikums Nr.1.
Nosūtīt saistošos noteikumus triju darbdienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma saľemšanai.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma, ka pašvaldības saistošie noteikumi atbilst
normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem, saľemšanas, pašvaldībai saistošos noteikumus publicēt
Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” un izlikt redzamā vietā Jēkabpils novada pagastu pārvalžu ēkās.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada izdevumā „Ļaudis un
Darbi”.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai

Pielikums Nr.1
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.05.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 31.§)
Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5
„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
Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saľemšanu (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,
saľem no Krustpils novada Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) būvatļauju.
3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saľemšanu ir:
1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.Fiziskajām personām:
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve,

Ls 20,Ls 10,-
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3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

rekonstrukcija, renovācija
Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija
Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija

Ls 25,Ls 15,Ls 10,Ls 10,Ls 20,-

3.1.8.

Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 20,-

3.1.9.
3.1.10.

Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Viesnīcu ēkas vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve,
rekonstrukcija, renovācija

Ls 20,Ls 30,-

3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
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.

Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Ls 30,Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve,
Ls 30,rekonstrukcija, renovācija
Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas jaunbūve,
Ls 50,rekonstrukcija, renovācija
Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Ls 30,Citas, iepriekš neklasificētas , ēkas jaunbūve, rekonstrukcija,
Ls 20,renovācija
3.2. Juridiskajām personām:
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, rekonstrukcija,
Ls 30,renovācija
Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, Ls 15,rekonstrukcija, renovācija
Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 50,Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija, Ls 30,renovācija
Esošas ēkas rekonstrukcija - pārplānošana uzľēmējdarbības
Ls 50,veikšanai
Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 20,Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija,
Ls 30,renovācija
Maģistrālo
inženierkomunikāciju
jaunbūve,
rekonstrukcija, Ls 50,renovācija
Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Ls 30,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

Ls 50,Ls 60,Ls 50,Ls 70,Ls 100,Ls 50,-
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3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.

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
rekonstrukcija, renovācija

elektropārvades

līnijas

Ls 50,Ls 50.Ls 50,Ls 50,Ls 80,-

jaunbūve, Ls 80,-

4.Nodevas likme par būvatļaujas pagarināšanu, pasūtītāja vai būvuzľēmēja maiľu, izziľas par nepabeigto būvniecību
izsniegšanu ir:
4.1. Fiziskajām personām:
4.1.1.
Būvatļaujas pagarināšana
Ls 10,4.1.2.
Pasūtītāja vai būvuzľēmēja maiľa būvatļaujā
Ls 20,4.1.3.
Izziľas par nepabeigto būvniecību izsniegšana
Ls 10.4.2. Juridiskajām personām:
4.2.1.
Būvatļaujas pagarināšana
Ls 20,4.2.2.
Pasūtītāja vai būvuzľēmēja maiľa būvatļaujā
Ls 304.2.3.
Izziľas par nepabeigto būvniecību izsniegšana
Ls 20.5.Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības pamatbudžetā.
6.No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi,
ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām.

maznodrošinātas personas un represētās personas,

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 saľemšanu Jēkabpils novadā”
spēkā stāšanos spēku zaudē Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 5 „Nodeva par
būvatļaujas saľemšanu” un 22.04.2010. apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 10 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saľemšanu”

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes
2011. gada 26.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 7., 31. § )
Paskaidrojuma raksts
par Jēkabpils novada saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā”
Sadaļas nosaukums
1. Pašreizējās situācijas
raksturojums

Sadaļas paskaidrojums
Ar Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. apstiprināti saistošie
noteikumi Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saľemšanu”;
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2. Projekta nepieciešamības
pamatojums
3. Īss projekta satura izklāsts

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
5. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
8. Normatīvie akti, saskaľā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti

Ar Jēkabpils novada pašvaldības 22.04.2010. apstiprināti saistošie
noteikumi Nr. 10 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saľemšanu””
Precizēta (noteikta) pakalpojuma saľemšanas kārtība un nodevas
likme konkrētā teritorijā.
Noteikta nodevas par būvatļaujas iekasēšanu kārtība un nodevas
likme pa būvju klasēm, saskaľā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes
1998. gadā publicēto izdevumu Būvju klasifikācija CC.
Noteikta nodevas noteikšanas, kontroles par nodevas samaksu un
nodevas uzskaiti kārtība. Noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi
par būvobjektu pieľemšanas ekspluatācijā komisijas darba
organizēšanu un dokumentu noformēšanu.
Nav nosakāma
Nav nosakāma

Nodevu konkretizēšana palīdz laikus plānot būvniecības ieceres
realizācijas izmaksas
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.jekabpilsnovads.lv pieejams Jēkabpils novada pašvaldības
telpās Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī;
LR likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās d. 3.punkts, 43.,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
10.punkts

32.§
Par Saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
pamatbudžetu 2011.gadam” apstiprināšanu
______________________________________________________________
E.Meľķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 par
Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieľēmumos Ls 2 827 202, saskaľā ar pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos Ls 3 345 207, saskaľā ar pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieľēmumiem finansēšanas avotus Ls 518 005 saskaľā ar pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2011.gada grozījumus saskaľā ar
pielikumu Nr.4
33. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā”
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(nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/066/023) priekšfinansēšanai
________________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu,
LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saľemšanai Jēkabpils novada pašvaldībai ir atbalstīts projekta pieteikums „Velogājēju celiľa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeľu ciemā” (nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/066/023)
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ľemt aizľēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma „Infrastruktūra un pakalpojumi” atklātam projektu konkursam 3.2.1.3.1. „ Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projektam „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā”
(nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/066/023)
priekšfinansēšanai par summu Ls 74245 (Septiľdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati) Valsts kasē uz 10
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
2. Aizľēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2012.gada 01.jūliju
3. Valsts kasē ľemto aizľēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.
34. §
Par līdzekļu piešķiršanu novada sporta formu iegādei komandu sacensībām
________________________________________________________
E.Meņķis
Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Jēkabpils novada sporta koordinatora
līdzekļu piešķiršanu sporta formu iegādei komandu sacensībām.

iesniegums (17.05.2011.)

par

Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likumu „ Par pašvaldībām”
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Jēkabpils novada sporta formu iegādei komandu sacensībām Ls 390,00 (trīs simti deviľdesmit lati) no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
35. §
Par nomas maksas apstiprināšanu Dunavas pamatskolas tradīciju zālei
__________________________________________________________
E.Meľķis
Saľemts Dunavas pagasta kultūras nama vadītājas 2011.gada 17.maija iesniegums par nomas maksas noteikšanu
tradīciju zālē Dunavas pamatskolā
Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likumu „ Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas
14.punkta „a”; „ b” un „ g” apakšpunktiem 41.panta 1. daļas 4.punktu ,
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt Dunavas pamatskolas nedzīvojamo telpu nomas maksu :
Dunavas pamatskolā
Tradīciju zāle
Tradīciju zāle apkures sezonā

Ls par stundu bez PVN
2,00
2,50

2. Novada pašvaldības iestādēm, valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izglītojošo, sabiedrisko,
publisko un atklāto pasākumu rīkošanai Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības atļaut izmantot telpas bez
maksas.
3. Dunavas pagasta pārvalde var noteikt papildus samaksu pie nomas maksas, ja iznomātājs pieprasa telpu
izmantošanai papildus pakalpojumus un aprīkojumu.
36.§
Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas
nodošanu sabiedriskai apspriešanai
_________________________________________________
Dz.Nartiša
Saskaľā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, LR 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.
Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 61. 1panta otrās daļas
2.punktu, 25.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 5.punktu, Jēkabpils novada domes 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības
nolikums” 89. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskai apspriešanai Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakciju.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiľu no 2011.gada 30.maija līdz 2011.gada 28.jūnijam.
3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.
redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībā (13.kab, tālr.65220823), Rīgas
ielā 150a, Jēkabpils, LV 5202, domes darba laikā. Ar materiāliem var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv.
4. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt sekojoši:





8.jūnijā, plkst 10.00 Kalna pagasta pārvalde
8.jūnijā, plkst 12.00 Leimaľu pagasta pārvalde
8.jūnijā, plkst 15.00 Zasas pagasta pārvalde
9.jūnijā, plkst.9.00 Dignājas pagasta pārvalde
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 9.jūnijā, plkst. 11.00 Dunavas pagasta pārvalde
 9.jūnijā, plkst. 15.00 Rubenes pagasta pārvalde
 10.jūnijā, plkst. 9.00 Ābeļu pagasta pārvalde
 27.jūnijā, plkst. 12.00 sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma seminārs, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils
5. Publicēt paziľojumu par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcijas publisko
apspriešanu laikrakstā „Brīvā Daugava” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Subatiľam.
37. §
Par sadarbības partneri dalībai projekta „Psiholoģiskā atbalsta pasākumi jauniešiem un jauniešiem invalīdiem
sociālās atstumtības riska mazināšanai Jēkabpils novadā” īstenošanai
__________________________________________________________
E.Meľķis
Jēkabpils novada pašvaldībā 18.05.2011. saľemts Nodibinājuma „Mārtiľa fonds” iesniegums par sadarbības
partneri dalībai projekta „Psiholoģiskā atbalsta pasākumi jauniešiem un jauniešiem invalīdiem sociālās atstumtības riska
mazināšanai Jēkabpils novadā” īstenošanai.
Pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu un LR likumu „ Par pašvaldībām”,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piedalīties kā sadarbības partnerim Nodibinājuma „Mārtiľa fonds” projekta „Psiholoģiskā atbalsta pasākumi
jauniešiem un jauniešiem invalīdiem sociālās atstumtības riska mazināšanai Jēkabpils novadā” īstenošanā.
38. §
Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldei
___________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Jēkabpils novada pašvaldība 18.05.2011. saľēmusi V.S. iesniegumu Nr. 2-23/746 par nedrošo debitoru parādu
norakstīšanu, kas radās G.K. nereģistrējot datu bāzē klientu maksājumus.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
23.panta 1.daļu,2.daļu:
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē no nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izslēgt: nekustamā
īpašuma DS Liesma kadastra Nr. 56480020112 nepamatoti aprēķināto parādu Ls 6,69 un nokavējuma naudu Ls 3,89 ,
kopā Ls 10,58 . Nedrošos debitoru parādus iekļaut Ābeļu pagasta pārvaldes pārējos izdevumos .
39. §
Par nekustamā īpašuma Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648 003 0036)
___________________________________________________________________
R.Mazulāne
Par jautājumu izteicās I.Blumberga.
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2011.gada 21.janvārī saľemts S.G. iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, atļaut izpirkt zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0142,
Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā.
Iesniegts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.1, kas noslēgts 2011.gada 12.janvārī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu nosaka: Atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka, nekustamā īpašuma nosacīto cenu
apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37. panta 1. daļas 4. punktu un Nekustamo īpašumu
novērtēšanas komisijas 24.05.2011. sēdes protokolu Nr.2,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648
003 0036, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0048 9873, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8, Brodi, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648
003 0036, nosacīto cenu LVL 1800.00 (viens tūkstotis astoľi simti latu).
40.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes „Skaras”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību iegūšanas apstiprināšanu
________________________________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. apakšpunktu, 41. pantu, LR
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jēkabpils
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes nomu” 2.9.punktu, Jēkabpils novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.6, 20§ „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu” un Jēkabpils novada pašvaldības
izsoles komisijas 25.05.2011. izsoles protokolu Nr.17,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes 11.55 ha platībā „Skaras”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils
novadā, nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem SIA „ZARIĽI G”, reģ.Nr.55403023991, juridiskā adrese „Zariľi”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5212.
2. Apstiprināt zemesgabala „Skaras” nomas cenu 12,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā t.i. LVL 409,63 (četri
simti deviľi lati un 63 santīmi).
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei noslēgt neapbūvētas zemes „Skaras”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomas līgumu
ar SIA „ZARIĽI G”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai.
41. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
_______________________________________________________
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I.Tumanova
Jēkabpils novada pašvaldība saľēma I.G. iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
2005.gadu – Ls 11,73 par nekustamo īpašumu „Kalna Sīļi”, Ābeļu pagasts, pamatojoties Administratīvā procesa likuma
360.panta ceturto daļu.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka sakarā ar to, ka 2005.gadā Ābeļu pagasta padomē
tika pārlikta jauna Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina programma, parāds par 2005.gda 4.ceturksni kļūdaini netika
pārnests. Minētā iemesla dēļ arī turpmākajos gados šīs parāds netika uzrādīts.
Saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.1 daļu maksāšanas paziľojums par nekustamā
īpašuma nodokli ir administratīvais akts.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka „Administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā
spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi.”
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, dzēš pašvaldība.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma
360.panta ceturto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu:
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav, ATTURAS – 1
balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Dzēst I.G. nekustamā īpašuma „Kalna Sīļi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480030072, nodokļa pamatparādu Ls
10,86 un nokavējuma naudu Ls 0.87 (konta Nr.1097 (zeme)), kas izveidojās par 2005.gada 4.ceturksni.
42. §
Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezmantinieku mantu
(Aldaunes iela 1A -5, Brodi, Ābeļu pagastā)
___________________________________________________________________
R.Mazulāne
Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts dzīvojamās mājas Aldaunes iela 1A, Ābeļu pagasts, mājas vecākās S.Č.
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par dzīvokļa Aldaunes iela 1A -5, Brodi, Ābeļu pagastā, atzīšanu par
bezmantinieku mantu.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka dzīvokļa Aldaunes iela 1A -5, Brodi, Ābeļu
pagastā, īpašnieks J.Z. ir miris un nav mantinieku, kas varētu pieľemt mantojumā J.Z. atstāto mantojumu.
Saskaľā ar Civillikuma 416.pantu, „Ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši vai šie
mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas
mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij.”
Saskaľā ar Notariāta likuma 306. panta noteikumiem jautājumu par mantojuma atzīšanu par bezmantinieka mantu
izlemj zvērināts notārs.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, Civillikuma 416.pantu, Notariāta likuma
301., 302., 306.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav, ATTURAS – 1
balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt zvērinātam notāram iesniegumu par J.Z. mantinieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par mantojuma
pieľemšanu.
2. Veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Aldaunes iela 1A -5, Brodi, Ābeļu pagastā, atzīšanai par
bezmantinieku mantu.
3. Lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultei I.Tumanovai.
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43. §
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
___________________________________________________________________
E.Meľķis
Pieņemts saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiľu”,
izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka
attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās
noteikto prioritāšu īstenošanu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiľu”.
2. Aicināt Saeimu un LR Ministru kabinetu nākamā ES budžeta ietvaros vismaz trešo daļu no finanšu resursiem
pielietot saskaľā ar pašvaldību patstāvīgi izvēlētiem projektiem un nekavējoši īstenot šo rezolūciju.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 16.jūnijā.
Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 30.jūnijā
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