
JĒKABPILS NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLS 
Jēkabpilī 

 

2019.gada 28.novembrī                                             Nr.18 

 

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

Sēde sasaukta pulksten 11.00. 

Sēde atklāta pulksten 11.00. 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags.    

Sēdi protokolē lietvedības nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa. 

Sēdē piedalās domes deputāti: Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags. 

Sēdē piedalās darbinieki: izpilddirektore G.Dimitrijeva, īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītāja I.Feldmane, īpašuma pārvaldīšanas speciāliste V.Rāviņa, datorspeciālists 

P.Balodis, finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja L.Pētersone, juriskonsulte G.Loča, pagastu pārvalžu 

vadītāji – K.Tēts, I.Kurme, M.Cankale, R.Jaudzems, J.Raubiška, A.Baltaruņķis.  

Sēdē piedalās citas personas: laikraksta “Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane.  

 

ZIŅOJUMI:  

1) Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums.  

2) Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums.  

 SAGATAVOTIE LĒMUMA PROJEKTI:  

Nr.

p.k. 

Lēmuma 

numurs 

Lēmuma nosaukums  

1.  352 Par nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu 

izsolē 

2.  353 Par īres tiesību piešķiršanu (“Bērzi 1”-6, Sudrabkalns, Dunavas pagasts) 

3.  354 Par īres tiesību piešķiršanu (“Strauti”-4, Laši, Ābeļu pagasts) 

4.  355 Par īres tiesību piešķiršanu speciālistam (dzīvoklis Aldaunes iela 2-2, Brodi, Ābeļu 

pagasts) 

5.  356 Par grozījumiem telpu nomas līgumā Zasas pagastā (“Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, 

Zasas pagasts) 

6.  357 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (“Sarmas”-18, Vidsala, 

Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

7.  358 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

8.  359 Par nekustamā īpašuma “Baibaki”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nodošanu 

atsavināšanai  

9.  360 Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā, atsavināšanu 

10.  361 Par nekustamā īpašuma “Vienības”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

11.  362 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā 

12.  363 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā 

13.  364 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā 

14.  365 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

15.  366 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

16.  367 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

17.  368 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

18.  369 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

19.  370 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

20.  371 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

21.  372 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

22.  373 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

23.  374 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

24.  375 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 
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25.  376 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

26.  377 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leimaņu pagastā 

27.  378 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā 

28.  379 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā 

29.  380 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā 

30.  381 Par nekustamā īpašuma iznomāšanu Zasas pagastā 

31.  382 Par nekustamā īpašuma Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

32.  383 Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā (Kultūras nams “Zītari”, Kalna 

pagasts) 

33.  384 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Jaunrozes-Kļavas”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr. 5648 001 0224 

34.  385 Par Ābeļu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

35.  386 Par grozījumiem 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.226 “Par noteikumu “Par 

transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

36.  387 Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.13/2019 

“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

37.  388 Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.6/2017 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

38.  389 Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Jēkabpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

39.  390 Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7/2014 

“Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju 

un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

40.  391 Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.17/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 

“Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

41.  392 Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

42.  393 Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums” 

43.  394 Par nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas 

apmēra noteikšanas nolikums” apsitprināšanu 

44.  395 Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai 

45.  396 Par Administratīvi teritoriālo reformu 

46.  397 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā (“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu 

pagasts) 

47.  398 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā (Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts) 

 

 

1)  

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Informē par novembrī notikušajiem pasākumiem, par iedzīvotāju sanāksmēm (vēlams divreiz 

gadā), plānotajām reģionālajām sapulcēm, Vidusdaugavas SPAAO darbību, tikšanos ar Valsts prezidentu 

par reģionālo reformu, pašvaldības budžeta plānošanu un apspriešanu, 17.decembra darbinieku sapulci.  

 

Informācija pieņemta zināšanai.  
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2)  

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Informē par līdzšinējā periodā paveikto, darbu ar īpašumiem, tikšanās ar daudzdzīvokļu māju 

iedzīvotājiem, budžeta prioritātēm un investīciju plānu, gatavošanos divu skolu akreditācijai, personāla 

sastāva izmaiņām, darba aizsasrdzības pasākumiem, iepirkumiem EIS, Kalna kultūras nama griestu 

remontu, objektu apsekošanu un tāmju sagatavošanu, 17.decembra informatīvo sanāksmi, gatavošanos 

Ziemassvētkiem, 6.decembra Izpilddirektoru sanāksmi Mārupē.  

 

Informācija pieņemta zināšanai.  

 

1.  

LĒMUMS Nr.352 

Par nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

Par jautājumu izsakās A.Vanags.  

 

2019.gada 31.oktobrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.324 (Protokols Nr.17, 

6.punkts) “Par nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai”. 

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000419203 

ierakstu, nekustamais īpašums “Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.5648 001 

0080, sastāv no 2 (divām) zemes vienībām – zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 – 

0,38 ha platībā un zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0120 – 2,24 ha platībā, reģistrēts 

zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža zemes un mežaudzes 

pārdošanas rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildu finanšu līdzekļus pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka publisku personu 

mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var 

izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta 

otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, piekto daļu un sesto daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13.pantu, 

15.pantu un 2019.gada 31.oktobra Jēkabpils novada lēmumu Nr.324 “Par nekustamā īpašuma 

“Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai”,   

 

atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, Juris Ratnieks, 

Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Reinis Balodis), Kaspars Štolnieks 

nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot nekustamo īpašumu “Anemones”, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5648 001 0080, kas sastāv no 2 (divām) zemes vienībām – zemes 

vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 – 0,38 ha platībā un zemes vienības ar apzīmējumu 

kadastrā 5648 001 0120 – 2,24 ha platībā. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5648 001 

0080, sastāv no 2 (divām) zemes vienībām – zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 

– 0,38 ha platībā un zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0120 – 2,24 ha platībā, kura 

lietošanas mērķis ir mežsaimniecība, atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) 25000,00 EUR 

(divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi).  

3. Apstiprināt, nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

4. Nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5648 001 0080, kas 

sastāv no 2 (divām) zemes vienībām – zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 – 0,38 
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ha platībā un zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0120 – 2,24 ha platībā, izsoli veikt 

Jēkabpils novada pašvaldības Izsoles komisijai.  

5. Par lēmuma izpildi atbildīga - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.352 (protokols Nr.18, 1.punkts)  

 

Nekustamā īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5648 001 0080, kas sastāv no 2 

(divām) zemes vienībām – zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 – 0,38 ha platībā 

un zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0120 – 2,24 ha platībā, turpmāk tekstā - Objekts, 

izsole. 

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: nekustamais īpašums “Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads, kadastra Nr. 5648 001 0080, sastāv no 2 (divām) zemes vienībām: 

2.1. zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 – 0,38 ha platībā; 

2.2. zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0120 – 2,24 ha platībā.  

Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  

3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Objekta izsoles sākumcena 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi). Maksāšanas 

līdzeklis: EUR (Eiro) 100% apmērā. 

5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:  

5.1.  Izsolē piedalās pretendenti, kas Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 

izsludinātajā termiņā, t.i., 2020.gada 14.janvārim piesakās uz objekta izsoli un līdz 2020.gada 

10.janvārim iemaksā dalības maksu 70,00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) un nodrošinājumu 

10% no objekta sākumcenas, t.i., 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) ieskaitot 

Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā 

Nr. LV88 HABA 0551 0341 2516 7. 

5.2.  Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā (1.stāvā, 2. 

vai 6.kabinetā), Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, līdz 2020.gada 14.janvāra pulksten 08.45 

(piedāvājuma pēdējā saņemšanas diena), slēgtā aploksnē ar atzīmi nekustamā īpašuma 

“Anemones”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks 

2020.gada 14.janvārī, pulksten 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē (1.stāvā), 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 

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

6.1. Pieteikums par piedalīšanos izsolē; 

6.2. Pilnvarojums, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības. Ja izsolē piedalās valdes 

loceklis, pilnvara nav nepieciešama; 

6.3. Kvīts par nodrošinājuma un dalības maksas samaksu. 

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

7.1. Pieteikums par piedalīšanos izsolē; 

7.2. Kvīts par nodrošinājuma un dalības maksas samaksu. 

8. Pieteikumā jānorāda: 

8.1.  Iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 

8.2.  Adrese; 

8.3. Norēķinu konta numurs kredītiestādē; 

8.4. Piedāvājuma iesniegšanas laiks; 

8.5. Piedāvājuma summa; 

8.6. Piekrišana izsoles noteikumiem. 

Piedāvājumi, kas neatbilst minētajām prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

9. Personām, kurām ir parādsaistības pret Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties izsolē. 

10. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles dalībniekiem, 

kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 

dienas tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko 

cenu, nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem 
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netiek atmaksāta. 

10.1. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis nodrošinājumu un dalības maksu, bet 

atsauc savu dalību izsolē ātrāk, kā trīs dienas pirms izsoles, nodrošinājuma summu atmaksā, 

pamatojoties uz dalībnieka motivētu iesniegumu. 

10.2. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis nodrošinājumu un dalības maksu, bet 

atsauc savu dalību trīs dienas pirms izsoles, nodrošinājuma summu neatmaksā. 

11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta sākumcenu. 

12. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un izsoles 

komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 

13. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu 

sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc 

visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo par izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts 

protokols. 

14. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko 

cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras 

piedāvājušas vienādu augstāko cenu. 

15. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā norādītās 

cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

16. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, tad šis izsoles dalībnieks ir 

atzīstams par Objekta nosolītāju. 

17. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 

18. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 

dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 

90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr. LV88 HABA 0551 0341 2516 7. Ja Objekta 

nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. 

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

19. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles 

rezultātus un slēdz nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. 

20. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 

21. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu izsoli var 

nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis 

augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 

22. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada domes Izsoles komisija, kas apstiprināta ar 

2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.259, 2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.203, 2017.gada 29.jūnija 

lēmumu Nr.176, 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.127, 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr.165 un 

2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.336. 

23. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem pieņemt lēmumu ir tiesības Izsoles komisijai. 

24. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no izsoles dienas. 

 

 

2.  

LĒMUMS Nr.353 

Par īres tiesību piešķiršanu  

(“Bērzi 1”-6, Sudrabkalns, Dunavas pagasts) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G. Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

 

2019.gada 5.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts I.K. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

īres tiesības uz dzīvokli Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, dzīves apstākļu uzlabošanai. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada 

pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 
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atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības I.K. uz dzīvokli pēc adreses “Bērzi”-6, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads (dzīvokļa kopējā platība 45,30 m2), ar apzīmējumu kadastrā 5654 001 0226 001 006, uz vienu 

gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.   

2. I.K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 

dzīvokli “Bērzi”-6, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Ja I.K. lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz Dzīvojamo telpu īres līgumu uz dzīvokli 

“Bērzi”-6, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, lēmums zaudē spēku.  

4. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar I.K.  
un nodot dzīvokli pēc adreses “Bērzi”-6, Sudrabkalns, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, saskaņā ar 

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

5. Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu par vienu gadu, ja netiek mainīti 

līguma nosacījumi un pusēm nav pretenziju. 

 

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

 

 

3.  

LĒMUMS Nr.354 

Par īres tiesību piešķiršanu 

(“Strauti”-4, Laši, Ābeļu pagasts) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

 

2019.gada 4.septembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts L.S.K. iesniegums ar lūgumu 

piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, dzīves apstākļu uzlabošanai. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada 

pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka), 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības L.S.K. uz dzīvokli pēc adreses “Strauti”-4, Laši, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 

LV-5212 (dzīvokļa kopējā platība 18,90 m2), ar apzīmējumu kadastrā 5648 004 0081 001 004, uz 

vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.   

2. L.S.K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt Dzīvojamo telpu īres līgumu uz 

dzīvokli “Strauti”-4, Laši, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Ja L.S.K. lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz Dzīvojamo telpu īres līgumu uz dzīvokli 

“Strauti”-4, Laši, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, lēmums zaudē spēku.  

4. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt Dzīvojamo telpu īres līgumu ar L.S.K.  
un nodot dzīvokli pēc adreses “Strauti”-4, Laši, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, saskaņā ar 

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

5. Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu par vienu gadu, ja netiek mainīti 

līguma nosacījumi un pusēm nav pretenziju. 

 

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

LĒMUMS Nr.355 

Par īres tiesību piešķiršanu speciālistam  

(dzīvoklis Aldaunes iela 2-2, Brodi, Ābeļu pagasts) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa. 

 

2019.gada 12.novembrī saņemts Ābeļu pamatskolas direktora Jura Gaigala iesniegums, kurā lūdz 

Ābeļu pirmsskolas izglītības iestādes skolotājai piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Aldaunes iela 2 - 2, Brodi, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2017.gada 23.februārī 

pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 “Par kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek sniegta 

pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”. Iesniegumam pievienoti 

noteikumu 6.pantā minētie dokumenti: 

1) speciālista iesniegums un apliecinājums, ka Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 

speciālistam nepieder dzīvojamā telpa; 

2) Darba līguma kopija; 

3) Izglītības dokumenta kopija. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 23.02.2017. saistošajiem 

noteikumiem Nr.5/2017 “Par kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība 

speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības G.S. uz dzīvokli pēc adreses Aldaunes iela 2-2, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 

novads, kā palīdzību speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu noslēdzot īres līgumu uz trim 

gadiem. 

2. G.S. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 

Aldaunes iela 2-2, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads.   

3. Uzdot juriskonsultei sagatavot Dzīvokļa īres līguma projektu. 

4. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt Dzīvokļa īres līgumu ar G.S. un nodot dzīvokli pēc 

adreses Aldaunes iela 2-2, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads (kopējā platība 43,6 m2), saskaņā 

ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr. 1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 

 

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

 

5.  

LĒMUMS Nr.356 

Par grozījumiem telpu nomas līgumā Zasas pagastā  

(“Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagasts) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

 

2019.gada 20.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts O.G. iesniegums ar lūgumu: 

1) pagarināt 2014.gada 23.decembrī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.2-9/14/19 uz 15 gadiem; 

2) izbeigt nomas tiesības uz telpu Nr.20 – 4,9 m2 platībā, ēkā “Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, 

Zasas pagasts, Jēkabpils novads; 
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3) papildu iznomāt 6 (sešas) nedzīvojamās telpas 36,0 m2 platībā, Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā Bērnudārzs Vāverīte (kadastra Nr.5698 005 0138), ēkā ar 

apzīmējumu kadastrā 5698 005 0138 001, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 

saimnieciskās darbības veikšanai personīgajām vajadzībām. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

61.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 73.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

1. Veikt grozījumus 2014.gada 23.decembrī noslēgtajā Telpu nomas līgumā, kas noslēgts ar O.G. par 

telpu Nr.24 – 68,1m2 platībā, Nr.36 – 49,1 m2 platībā un Nr.20 – 4,9 m2 platībā nomu Jēkabpils novada 

pašvaldības piederošajā nekustamajā īpašumā (kadastra Nr.5698 005 0138) “Bērnudārzs Vāverīte”, 

Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5698 005 0138 001. 

2. Ar 2020.gada 1.janvāri izbeigt O.G. nomas tiesības uz telpu Nr.20 – 4,9 m2 platībā, ēkā “Bērnudārzs 

Vāverīte”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.  

3. Iznomāt O.G. nekustamā īpašumā “Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 

kadastra Nr. 5698 005 0138, ēkā ar kadastra apzīmējumu 5698 005 0138 001, telpas Nr.24 – 68,1m2 

platībā un Nr.36 – 49,1 m2 platībā kā ražošanas telpas, un telpas Nr.28 – 4,9 m2 platībā, Nr.30 – 4,7 

m2 platībā, Nr.32 – 10,4 m2 platībā, Nr.33 – 10,8 m2 platībā, Nr.34 – 2,8 m2 platībā, Nr.35 – 2,4 m2 

platībā kā palīgtelpas, saimnieciskās darbības veikšanai līdz 2034.gada 31.decembrim. 

4. Noteikt iznomāto telpu (kopējā platība 153,20 m2) kopējo nomas maksu 15,86 EUR (piecpadsmit 

euro, 86 centi) mēnesī, bez PVN, kura aprēķināta pamatojoties uz: 

4.1. iznomāto ražošanas telpu (117,2 m2 platībā) nomas maksu 0,12 EUR/m² bez PVN mēnesī, kas kopā 

sastāda 14,06 EUR, bez PVN mēnesī; 

4.2. iznomātajām palīgtelpām (36,0 m2 platībā) nomas maksu 0,05 EUR/m² bez PVN mēnesī, kas kopā 

sastāda 1,80 EUR, bez PVN mēnesī. 

5. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un citiem pakalpojumiem. 

6. Uzdot juriskonsultei sagatavot telpu nomas līguma jaunā redakcijā projektu. 

7. Pilnvarot Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunā redakcijā sagatavoto Telpas 

nomas līgumu ar O.G. 
 

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

  

6.  

LĒMUMS Nr.357 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības  

(“Sarmas”-18, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

 

2019.gada 4.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts L.K. iesniegums, kurā lūdz noslēgt 

vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Nr.18, “Sarmas”, 

Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, lai reģistrētu dzīvokli zemesgrāmatā. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 75.panta pirmo daļu un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 
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atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot L.K. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Sarmas” piesaistītā zemes gabala (kadastra 

apzīmējums 5666 004 0173) dzīvoklim Nr.18 (telpu grupas kadastra apzīmējums 5666 004 0173 001 

018) piekrītošās 593/12206 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

2. Noslēgt vienošanos ar L.K. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

 

7.  

LĒMUMS Nr.358 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G. Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

Par jautājumu izsakās A.Lemaka, I.Kalniņa, A.Vanags. 

 

Izvērtējot Lauku apvidus zemes nomas līgumu, tika konstatēts, ka līguma termiņš beidzies un 

potenciālais nomnieks nav noslēdzis vienošanos par termiņa pagarināšanu. Līgums nav pagarināts 

sekojošam īpašumam – “Jaunmurri”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads ar kadastra Nr.5682 002 0108, 

kas sastāv no 6 (sešām) zemes vienībām ar apzīmējumu kadastrā 5682 002 0108 – 0,1 ha; 5682 003 0099 

– 0,7676 ha; 5682 004 0219 – 2,24 ha; 5682 008 0463 – 0,3180 ha; 5682 011 0272 – 3,0 ha; 5682 012 

0127 – 1,0 ha.  

Izvērtējot dokumentus, konstatēts, ka:  

1. Lauku apvidus zemes nomas līgums ar J.V. tika noslēgts 19.07.2011. līdz 20.08.2019.  

2. Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis nav nomaksāts, izteikts pirmstiesas 

brīdinājums. 

3. Zemes gabali  nav apbūvēti. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹.daļu un 

likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 

otro daļu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt ar lauku apvidus zemes nomas līgumu nodibinātās nomas tiesības ar J.V. 

2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5682 002 0108 – 0,1 ha; 5682 

003 0099 – 0,7676 ha; 5682 004 0219 – 2,24 ha; 5682 008 0463 – 0,3180 ha; 5682 011 0272 – 3,0 

ha; 5682 012 0127 – 1,0 ha. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101), zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 5682 002 0108 – 0,1 ha; 5682 003 

0099 – 0,7676 ha; 5682 008 0463 – 0,3180 ha; 5682 011 0272 – 3,0 ha; 5682 012 0127 – 1,0 ha.  

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201), zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 5682 004 0219 – 2,24 ha. 

 

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

 

 

8.  

LĒMUMS Nr.359 

Par nekustamā īpašuma “Baibaki”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nodošanu atsavināšanai 

____________________________________________________________________ 
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A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

2019.gada 31.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts D.C. iesniegums ar lūgumu, nodot 

atsavināšanai (pārdošanai) pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Baibaki” Ābeļu pagastā, Jēkabpils 

novadā, kadastra Nr.5648 003 0350, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2889 ha platībā ar apzīmējumu 

kadastrā 5648 003 0350. 

 

              Ievērojot apstākli, ka atsavināšanai nododamais nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Jēkabpils novada pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

un piekto daļu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Baibaki”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0350, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2889 

ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0350. 

2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma 

“Baibaki”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nekustamā īpašuma novērtēšanai un tirgus vērtības 

noteikšanai.  

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.359 (protokols Nr.18, 8.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes 

 

 
 

Sagatavoja: I.Feldmane. 

9.  

LĒMUMS Nr.360 

Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā, atsavināšanu 
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____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

2019.gada 13.novembrī saņemts K.Š. iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo 

īpašumu ar kadastra Nr.5698 005 0136, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5698 

005 0136 ar kopējo platību 5,0 ha platībā. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2018.gada 25.oktobra Grozījumiem Zemes 

pārvaldības likumā, 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes 

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

ieskaitāmi pašvaldības budžetā”, 

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kaspars Štolnieks 

nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu 5698 005 0136, kas atrodas Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. 

2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 5698 005 0136, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

apzīmējumu kadastrā 5698 005 0136 ar kopējo platību 5,0 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

“Madariņas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads. 

3. Nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli, nekustamo īpašumu “Madariņas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 

ar kadastra Nr. 5698 005 0136, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5698 

005 0136 ar kopējo platību 5,0 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes 

vienības platība var tikt precizēta). 

4. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma 

“Madariņas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads kadastra Nr. 5698 005 0136 uzmērīšanai, ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.360 (protokols Nr.18, 9.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Zasas pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5698 005 0136, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā ar kopējo 

platību 5,0 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta) 

 

https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
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Sagatavoja: I.Feldmane. 

 

10.  
LĒMUMS Nr.361 

Par nekustamā īpašuma “Vienības”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

2019.gada 19.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts V.G. iesniegums ar lūgumu, nodot 

atsavināšanai (pārdošanai) Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās ēkas ar adresi “Vienības”, Zasas 

pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu kadastrā 56980030133001-dzīvojamā māja; 56980030133002-

saimniecības ēka, kas atrodas uz V.G. piederošā nekustamā īpašuma “Vienības” Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā. 

 

              Ievērojot apstākli, ka atsavināšanai nododamais nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Jēkabpils novada pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un 

ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ēku nekustamo īpašumu ar adresi 

“Vienības”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kas sastāv no ēkām (būvēm): dzīvojamā māja ar 

apzīmējumu kadastrā 56980030133001; saimniecības ēka ar apzīmējumu kadastrā 56980030133002, 

kas atrodas uz V.G. piederoša nekustamā īpašuma “Vienības”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kas 

reģistrēts Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000043205.  

2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības ēku nekustamā 

īpašuma ar adresi “Vienības”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanai Zemesgrāmatā un tirgus 

vērtības noteikšanai. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.361 (protokols Nr.18, 10.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Zasas pagasta kadastra kartes 
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Zemes vienība apzīmējumu kadastrā 5698 003 0133 

 

 
 

Sagatavoja: I.Feldmane. 

 

11.  
LĒMUMS Nr.362 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 30.oktobrī ir saņemts Krustpils pagasta A.Akmens 

zemnieku saimniecība “LAŠI”, reģistrācijas Nr.55404005601, juridiskā adrese: “Saliņas”, Laši, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, iesniegums ar lūgumu pagarināt: 

1. 2010.gada 23.marta noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Smilgāres”, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5648 003 0102 zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5648 003 0102 ar kopplatību 31,57 ha, par nomas platību 22,5 ha. Zemes nomas 

līgums spēkā līdz 31.12.2019. 

2. 2015.gada 10.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu, “RZF 

Ziemeļlejas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5648 002 0031 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5648 002 0031 ar kopplatību 2,82 ha, par nomas platību 2,82ha. Zemes 

nomas līgums spēkā līdz 31.12.2019. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30.gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+%C4%80be%C4%BCu+pag.%2C+La%C5%A1i%2C+%22Sali%C5%86as%22&srch_exact=1
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atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034.gada 31.decembrim (uz piecpadsmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Smilgāres”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr.5648 003 0102, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējums 5648 003 0102 ar kopplatību 31,57 ha, nomas platība 22,5ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 1890,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Smilgāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5648 003 0102 ar zemes nomas platību 22,5 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034.gada 31.decembrim (uz piecpadsmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “RZF Ziemeļlejas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr. 5648 002 

0031, zemes vienība ar kadastra apzīmējums 5648 002 0031 ar kopplatību 2,82 ha, nomas platība 

2,82 ha. 

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 186,12 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “RZF Ziemeļlejas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5648 002 0031 ar zemes nomas platību 2,82 ha.  

5. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 

līguma. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.362 (protokols Nr.18, 11.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes 

 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0102 

Kopplatība 31,57 ha, iznomātā platība apmēram 22,5 ha 

 

 
 

Zemes vienība apzīmējumu kadastrā 5648 002 0031 

Kopplatība 2,82 ha, iznomātā platība 2,82 ha 
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

12.  
LĒMUMS Nr.363 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 31.oktobrī ir saņemts J.B. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2011.gada 22.martā noslēgto zemes nomas līgumu un Vienošanos par nekustamo īpašumu, 

“Ābeļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5648 003 0245 zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5648 003 0185 ar kopplatību 13,62 ha, par nomas platību 10,0 ha. Zemes nomas līgums 

spēkā līdz 31.12.2019. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim (uz desmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Ābeļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr.5648 003 0245, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējums 5648 003 0185 ar kopplatību 13,62 ha, nomas platība 10,0 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 720,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Ābeļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5648 003 0185 ar zemes nomas platību 10,0 ha.  

3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.363 (protokols Nr.18, 12.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0185 

Kopplatība 13,62 ha, iznomātā platība apmēram 10,0 ha 
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

 

13.  
LĒMUMS Nr.364 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 30.oktobrī ir saņemts A.V. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2012.gada 30.janvāra noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu, “Ābeļi”, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5648 003 0245 zemes vienības kadastra apzīmējums 5648 003 

0244 ar kopplatību 22,12 ha, par nomas platību 3,0 ha. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.12.2019. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim (uz pieciem gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Ābeļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr. 5648 003 0245, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējums 5648 003 0244 ar kopplatību 22,12 ha, nomas platība 3,0 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 234,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Ābeļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5648 003 0244 ar zemes nomas platību 3,0 ha.  

3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem pie zemes nomas 

līguma. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.364 (protokols Nr.18, 13.punkts) 
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Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0244 

Kopplatība 22,12 ha, iznomātā platība apmēram 3,0 ha 

 

 
Sagatavoja I.Feldmane. 

 

14.  
LĒMUMS Nr.365 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 30.septembrī ir saņemts A.K. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 31.maija un 2013.gada 9.decembra noslēgtos zemes nomas līgumus par 

nekustamajiem īpašumiem: 

1. “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha; par nomas platību 

3,6 ha.  

2. “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0148 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha; par nomas platību 2,4 ha.  

3. “Attīrīšanas iekārta”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0149 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0149 ar kopplatību 3,7 ha; par nomas platību 3,2 ha. 

Zemes nomas līgumi spēkā līdz 31.12.2019. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 3,6 ha. 
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2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 216,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 003 0115 ar zemes nomas platību 3,6 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0148 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha, nomas platību 2,4 ha. 

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 156,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5666 006 0148 ar zemes nomas platību 2,4 ha.  

5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Attīrīšanas iekārta”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 

0149 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0149 ar kopplatību 3,7 ha, nomas platību 3,2 ha. 

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 192,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Attīrīšanas iekārta”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 006 0149 ar zemes nomas platību 3,2 ha.  

7. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.365 (protokols Nr.18, 14.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0075 

Kopplatība 57,71 ha, iznomātā platība apmēram 3,6 ha 

 

 
 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 006 0148 

Kopplatība 9,3 ha, iznomātā platība apmēram 2,4 ha 

 



 19 

 

 
 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 006 0149 

Kopplatība 3,7 ha, iznomātā platība apmēram 3,2 ha 

 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

15.  
LĒMUMS Nr.366 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 31.oktobrī ir saņemts V.G. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 19.augusta noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Zālāju šķūnis”, 

Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0113 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 

004 0113 ar kopplatību 8,10 ha par nomas platību 2,2 ha.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Zālāju šķūnis”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0113 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 004 0113 ar kopplatību 8,10 ha, nomas platību 2,2 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 121,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Zālāju šķūnis”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 004 0113 ar zemes nomas platību 2,2 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu, ja sakārtotas parādsaistības 

pret Jēkabpils novada pašvaldību, jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.366 (protokols Nr.18, 15.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0113 

Kopplatība 8,1 ha, iznomātā platība apmēram 2,2 ha 

 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

 

 

16.  
LĒMUMS Nr.367 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 29.septembrī ir saņemts I.K. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 30.aprīļa noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 

1. “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha; par nomas platību 

4,30 ha.  

2. “Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 007 0028 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 35,3 ha; par nomas platību 26,69 ha.  
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3. “Kalpaki”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0158 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 006 0158 ar kopplatību 4,1 ha; par nomas platību 2,8 ha.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 4,30 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 258,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 003 0115 ar zemes nomas platību 4,30 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 007 0028 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 35,3 ha, nomas platību 26,69 ha. 

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 1467,95 EUR bez PVN, pamatojoties uz 

Jēkabpils novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas 

metodiku, nekustamajam īpašumam “Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 

007 0028 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 35,3 ha, nomas platību 

26,69 ha. 

5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Kalpaki”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0158 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0158 ar kopplatību 4,1 ha, nomas platību 2,8 ha. 

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 182,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Kalpaki”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0158 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0158 ar kopplatību 4,1 ha, nomas platību 2,8 ha.  

7. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vienība”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0305 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0306 ar kopplatību 7,5 ha, nomas platību 3,5 ha. 

8. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 122,50 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vienība”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0305 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0306 ar kopplatību 7,5 ha, nomas platību 3,5 ha.  

9. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.367 (protokols Nr.18, 16.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

1. Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0075; kopplatība 57,71 ha, iznomātā platība 

4,3 ha 
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2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0158 ar kopplatību 4,1 ha, nomas platību 2,8 ha  

 

 
 

3. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0306 ar kopplatību 7,5 ha, nomas platību 3,5 ha 

 

 
Sagatavoja I.Feldmane. 

 

 

17.  
LĒMUMS Nr.368 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 
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Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 29.septembrī ir saņemts G.J. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 30.aprīļa noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 

1. “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha; par nomas platību 

6,01 ha.  

2. “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 007 0028 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 35,3 ha; par nomas platību 

0,85 ha.  

3. “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0148 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha; par nomas platību 1,3 ha.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 6,01 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 390,65 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 003 0115 ar zemes nomas platību 6,01 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr. 5666 007 0028 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 0,85 ha. 

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 42,50 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr. 5666 

007 0028 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 

0,85 ha. 

5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0148 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha, nomas platību 1,3 ha. 

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 84,50 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha, nomas platību 1,3 ha. 

7. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.368 (protokols Nr.18, 17.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

 

1. Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0075 ar kopplatību 57,71 ha, iznomātā platība 

6,01 ha 

2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 007 0028 ar kopplatību 57,71 ha, iznomātā platība 
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0,85 ha 

 

 
 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 006 0148 

Kopplatība 9,3 ha, iznomātā platība apmēram 1,3 ha 
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

18.  
LĒMUMS Nr.369 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 29.septembrī ir saņemts Kalna pagasta Līgas Lindes 

zemnieku saimniecība “Strautiņi”, reģistrācijas Nr.45401009332, juridiskā adrese – “Vaivari”, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2010.gada 31.maija noslēgto zemes 

nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra 

Nr.5666 003 0075 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha par nomas 

platību 13,10 ha.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 



 26 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 13,10 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 851,50 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 003 0115 ar zemes nomas platību 13,10 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.369 (protokols Nr.18, 18.punkts)  

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0075 

Kopplatība 57,71 ha, iznomātā platība apmēram 13,10 ha 

 

 
Sagatavoja I.Feldmane. 

19.  
LĒMUMS Nr.370 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 
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A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

Par jautājumu izsakās A.Vanags, A.Lemaka, M.Cankale, A.Vanags.   

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 14.novembrī ir saņemts Kalna pagasta zemnieku 

saimniecība “Madaras”, reģistrācijas Nr.45401018640, juridiskā adrese – Jēkabpils novads, Kalna 

pagasts, Dubulti, “Madaras”, LV-5220, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2013.gada 10.decemba un 

2014.gada 27.janvāra noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu “Grahoļski”, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0153 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 

0153 ar kopplatību 6,6 ha par nomas platību 3,2 ha.  

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.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30.gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4. punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Grahoļski”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0153 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0153 ar kopplatību 6,6 ha, nomas platību 3,2 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 224,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Grahoļski”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5666 005 0046 ar zemes nomas platību 3,2 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā pēc Kalna 

pagasta zemnieku saimniecības “Madaras” parādsaistību pret Jēkabpils novada pašvaldību izpildes. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.370 (protokols Nr.18, 19.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 006 0153 

Kopplatība 6,6 ha, iznomātā platība apmēram 3,2 ha 

 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+Dubulti%2C+%22Madaras%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+Dubulti%2C+%22Madaras%22&srch_exact=1
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

20.  
LĒMUMS Nr.371 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 12.novembrī ir saņemts A.R. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 24.augusta noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, 

Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 

003 0115 ar kopplatību 57,71 ha par nomas platību 1,92 ha.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 003 0075 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 ha, nomas platību 1,92 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 115,20 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Vecās Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 003 0115 ar zemes nomas platību 1,92 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.371 (protokols Nr.18, 20.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0075 

Kopplatība 57,71 ha, iznomātā platība apmēram 1,92 ha 
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

21.  
LĒMUMS Nr.372 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 14.novembrī ir saņemts Kalna pagasta J.Rozumovska 

zemnieku saimniecība “GRANTĀRES”, reģistrācijas Nr.45404005900, juridiskā adrese: Jēkabpils 

novads, Kalna pagasts, “Grantāres”, LV-5220, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2010.gada 31.maija 

noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Dzērves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar 

kadastra Nr.5666 004 0011 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 004 0011 ar kopplatību 20,76 ha 

par nomas platību 7,0 ha.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+%22Grant%C4%81res%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+%22Grant%C4%81res%22&srch_exact=1
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Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Dzērves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0011 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 004 0011 ar kopplatību 20,76 ha, nomas platību 7,0 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 490,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Dzērves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5666 004 0011 ar zemes nomas platību 7,0 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu, ja sakārtotas parādsaistības 

pret Jēkabpils novada pašvaldību, jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.372 (protokols Nr.18, 21.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0011 

Kopplatība 20,76 ha, iznomātā platība apmēram 7,0 ha 

 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

 

22.  
LĒMUMS Nr.373 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 15.novembrī ir saņemts G.L. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 30.aprīļa noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Rimeri”, Kalna 



 31 

 

pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 005 0059 zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 005 

0059 ar kopplatību 22,7 ha par nomas platību 4,2 ha.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Rimeri”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 005 0059 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 005 0059 ar kopplatību 22,7 ha, nomas platību 4,2 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 231,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Rimeri”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5666 005 0059 ar zemes nomas platību 4,2 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu, ja sakārtotas parādsaistības 

pret Jēkabpils novada pašvaldību, jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.373 (protokols Nr.18, 22.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 005 0059 

Kopplatība 22,7 ha, iznomātā platība apmēram 4,2 ha 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

 

23.  
LĒMUMS Nr.374 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 
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Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019. gada 15.novembrī ir saņemts Kalna pagasta I.Gasiņa 

zemnieku saimniecība “SPODRĪTES”, reģistrācijas Nr. 45404001114, juridiskā adrese: Jēkabpils novads, 

Kalna pagasts, Vidsala, “Spodrītes”, LV-5220, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2010.gada 31.maija, 

2010.gada 16.augusta, 2013.gada 17.decembra, 2014.gada 10.decembra un 2015.gada 29.maija noslēgtos 

zemes nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 

1. “Ganība”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0054 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 004 0054 ar kopplatību 18,0 ha; par kopējo nomas platību 9,7 ha.  

2. “Pupuri”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 005 0048 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 005 0048 ar kopplatību 7,3 ha; par kopējo nomas platību 5,6 ha.  

3. “Dzērves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0011 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 004 0011 ar kopplatību 20,76 ha; par nomas platību 5,9 ha. Zemes 

gabala platība precizēta. Zemes nomas līgumi spēkā līdz 31.12.2019. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018. gada 1. janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Ganība”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0054 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 004 0054 ar kopplatību 18,0 ha, kopējo nomas platību 9,7 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 1610,20 EUR bez PVN, pamatojoties uz 

Jēkabpils novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas 

metodiku, nekustamajam īpašumam “Ganība”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 004 0054 ar kopējo zemes nomas platību 9,7 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Pupuri”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 005 0048 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 005 0048 ar kopplatību 7,3 ha; par kopējo nomas platību 5,6 ha.  

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 392,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Pupuri”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads zemes vienībai kadastra 

apzīmējums 5666 005 0048 ar kopējo nomas platību 5,6 ha.  

5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Dzērves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 004 0011 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 004 0011 ar kopplatību 20,76 ha; par nomas platību 5,9 ha. 

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 525,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Dzērves”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5666 004 0011 ar zemes nomas platību 7,5 ha.  

7. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+Vidsala%2C+%22Spodr%C4%ABtes%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+Vidsala%2C+%22Spodr%C4%ABtes%22&srch_exact=1
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.374 (protokols Nr.18, 23.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0054 

Kopplatība 18,0 ha, iznomātā platība apmēram 9,7 ha 

 

 
 

Kopplatība 7,3 ha, iznomātā platība apmēram 5,6 ha 

 

 
 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0011 

Kopplatība 20,76 ha, iznomātā platība apmēram 5,9 ha 

 

 
Sagatavoja I.Feldmane. 

 

24.  
LĒMUMS Nr.375 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 
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Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 19.novembrī ir saņemts Kalna pagasta Gaida zemnieku 

saimniecība “KRASTI”, reģistrācijas Nr.45404006535, Jēkabpils novads, Kalna pagasts, “Krasti”, LV-

5220, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2013.gada 13.februāra noslēgto zemes nomas līgumu par 

nekustamo īpašumu, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 002 0015 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 002 0050 ar kopplatību 2,58 ha par nomas platību 2,58 ha.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 002 0015 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 002 0050 ar kopplatību 2,58 ha, nomas platību 2,58 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 154,80 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5666 002 0050 ar zemes nomas platību 2,58 ha.  

3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā pēc Kalna 

pagasta Gaida zemnieku saimniecības “KRASTI” parādsaistību pret Jēkabpils novada pašvaldību 

izpildes. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.375 (protokols Nr.18, 24.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 002 0050 

Kopplatība 2,58 ha, iznomātā platība apmēram 2,58 ha 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/krasti-kalna-pagasts-jekabpils-novads-lv-5220
https://www.lursoft.lv/adrese/krasti-kalna-pagasts-jekabpils-novads-lv-5220
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

25.  
LĒMUMS Nr.376 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

Par jautājumu izsakās M.Cankale.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 15.novembrī ir saņemts Kalna pagasta Mistera-Mistra 

zemnieku saimniecība “STRAUMĪTES”, reģistrācijas Nr.45401012436, juridiskā adrese: Jēkabpils 

novads, Kalna pagasts, Dubulti, “Mūsmājas”, LV-5220, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2013.gada 

31.janvāra, 2014.gada 10.decembra, un 2015.gada 21.maija noslēgtos zemes nomas līgumus par 

nekustamajiem īpašumiem: 

1.  Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0074 zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5666 006 0074 ar kopplatību 3,05 ha; par nomas platību 2,85 ha.  

2. “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0148 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha; par kopējo nomas platību 0,8 ha.  

3. “Lejas Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0119 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0119 ar kopplatību 3,0 ha; par nomas platību 3,0 ha. 

Zemes nomas līgumi spēkā līdz 31.12.2019. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+Dubulti%2C+%22M%C5%ABsm%C4%81jas%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Kalna+pag.%2C+Dubulti%2C+%22M%C5%ABsm%C4%81jas%22&srch_exact=1
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atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0074 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5666 006 0074 ar kopplatību 3,05 ha, kopējo nomas platību 2,85 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 185,25 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5666 006 0074 ar zemes nomas platību 2,85 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0148 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0148 ar kopplatību 9,3 ha; par nomas platību 0,8 ha.  

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 52,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Darbnīcas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads zemes vienībai kadastra 

apzīmējums 5666 006 0148 ar  nomas platību 0,8 ha.  

5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Lejas Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5666 006 0119 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5666 006 0119 ar kopplatību 3,0 ha; par nomas platību 3,0 ha.  

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 195,00 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Lejas Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5666 006 0119 ar zemes nomas platību 3,0 ha.  

7. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā pēc Kalna 

pagasta Mistera-Mistra zemnieku saimniecības “STRAUMĪTES” parādsaistību izpildi pret Jēkabpils 

novada pašvaldību. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.376 (protokols Nr.18, 25.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 006 0074 

Kopplatība 3,05 ha, iznomātā platība apmēram 2,85 ha 

 

 
 

Kopplatība 9,3 ha, iznomātā platība apmēram 0,8 ha 
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Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5666 006 0119 

Kopplatība 3,0 ha, iznomātā platība apmēram 3,0 ha 

 

 
Sagatavoja I.Feldmane. 

 

 

26.  
LĒMUMS Nr.377 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leimaņu pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 14.novembrī ir saņemts Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta 

zemnieku saimniecība “VĀRPIŅAS”, reģistrācijas Nr.45404007954, juridiskā adrese – Jēkabpils novads, 

Leimaņu pagasts, “Vārpiņas”, LV-5223, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2013.gada 11.marta noslēgto 

zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Silapuķes”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra 

Nr.5674 007 0019 zemes vienības kadastra apzīmējums 5674 007 0019 ar kopplatību 12,96 ha par nomas 

platību 12,96 ha. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Zasas+pag.%2C+%22Aloti%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Zasas+pag.%2C+%22Aloti%22&srch_exact=1
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apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aivars Vanags 

nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Silapuķes”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5674 007 0019 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5674 007 0019 ar kopplatību 12,96 ha, nomas platību 12,96 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 647,50 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Silapuķes”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5674 007 0019 ar zemes nomas platību 12,96 ha.  

3. Uzdot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu. 

 

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

 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.377 (protokols Nr.18, 26.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5674 007 0019 

Kopplatība 12,96 ha, iznomātā platība apmēram 12,96 ha 

 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 
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27.  
LĒMUMS Nr.378 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 6.novembrī ir saņemts Jēkabpils rajona Rubenes pagasta 

zemnieku saimniecība “STAPĀNI”, reģistrācijas Nr.45404002177, juridiskā adrese: Jēkabpils novads, 

Rubenes pagasts, “Stapāni”, LV-5229, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2012.gada 30.maija, 2016.gada 

25.maijā, 2017.gada 29.septembra,  noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 

1. “Kamenītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0010 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0010 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha 

un 5682 004 0267  ar kopplatību 0,3 ha; par nomas platību 0,30 ha.  

2. “Krūmi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 001 0400 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5682 001 0400 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha.  

3. “Mazkrēsliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 001 0097 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0097 ar kopplatību 1,3 ha; par nomas platību 1,3 ha.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Kamenītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0010 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0010 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha 

un 5682 004 0267 ar kopplatību 0,3 ha; par nomas platību 0,30 ha.  

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā (112,20 EUR un 21,45 EUR) 133,65 EUR bez 

PVN, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes 

nomas maksas noteikšanas metodiku, nekustamajam īpašumam “Kamenītes”, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0010 ar kopplatību 1,7 ha; par 

nomas platību 1,7 ha un 5682 004 0267 ar kopplatību 0,3 ha; par nomas platību 0,30 ha.  

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Krūmi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 001 0400 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0400 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha.  

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 98,18 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Krūmi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 001 0400 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0400 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha.  

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Rubenes+pag.%2C+%22Stap%C4%81ni%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Rubenes+pag.%2C+%22Stap%C4%81ni%22&srch_exact=1
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5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Mazkrēsliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 001 0097 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0097 ar kopplatību 1,3 ha; par nomas platību 1,3 ha.  

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 75,18 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Mazkrēsliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 001 

0097 zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0097 ar kopplatību 1,3 ha; par nomas platību 

1,3 ha.  

7. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.378 (protokols Nr.18, 27.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Rubenes pagasta kadastra kartes 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0010 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha  

 

 
 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0267 ar kopplatību 0,3 ha; par nomas platību 0,30 ha 

 
 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0400 ar kopplatību 1,7 ha; par nomas platību 1,7 ha 

 

 
 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 001 0097 ar kopplatību 1,3 ha; par nomas platību 1,3 ha 
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Sagatavoja I.Feldmane. 

 

 

28.  
LĒMUMS Nr.379 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 19.novembrī ir saņemts SIA “Jumīši”, reģistrācijas 

Nr.45403015348, juridiskā adrese: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Rubeņi, “Indrāni”, LV-5229, 

iesniegums ar lūgumu pagarināt 2013.gada 12.februāra, noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo 

īpašumu: 

“Margrietiņas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 008 0164 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5682 005 0164 ar kopplatību 2,34 ha; Par nomas platību 2,34 ha. 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.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz divdesmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Margrietiņas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 008 

0164 zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 008 0164 ar kopplatību 2,34 ha; par nomas platību 

2,34 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 168,03 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Margrietiņas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5682 008 0164 ar kopplatību 2,34 ha; par nomas platību 2,34 ha.  

https://www.lursoft.lv/adrese/indrani-rubeni-rubenes-pagasts-jekabpils-novads-lv-5229
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3. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.379 (protokols Nr.18, 28.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Rubenes pagasta kadastra kartes 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 008 0164 ar kopplatību 2,34 ha; par nomas platību 2,34 ha 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

 

29.  
LĒMUMS Nr.380 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 19.novembrī ir saņemts Rubenes pagasta E.Meņķa 

zemnieku saimniecība “ZEMZARI”, reģistrācijas Nr.45401014687, juridiskā adrese: Jēkabpils novads, 

Rubenes pagasts, “Zemzari”, LV-5229, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2010.gada 1.jūlija, 2010.gada 

15.jūlija, 2013.gada 1.februāra,  noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 

1. “Lauras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0006 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5682 004 0255 ar kopplatību 2,36 ha; par nomas platību 2,36 ha.  

2. “Līgas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0135 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5682 0014 0135 ar kopplatību 1,77 ha; par nomas platību 1,77 ha.  

3. “Slate”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0199 zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5682 004 0237 ar kopplatību 6,3 ha; par nomas platību 1,3 ha.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Rubenes+pag.%2C+%22Zemzari%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Rubenes+pag.%2C+%22Zemzari%22&srch_exact=1
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 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034.gada 31.decembrim (uz piecpadsmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Lauras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0006 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0255 ar kopplatību 2,36 ha; par nomas platību 2,36 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 168,03 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Lauras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5682 004 0255 ar kopplatību 2,36 ha; par nomas platību 2,36 ha. 

3. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034.gada 31.decembrim (uz piecpadsmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Līgas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0135 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5682 0014 0135 ar kopplatību 1,77 ha; par nomas platību 1,77 ha.  

4. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 126,56 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Līgas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0135 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 0014 0135 ar kopplatību 1,77 ha; par nomas platību 

1,77 ha.  

5. Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034.gada 31.decembrim (uz piecpadsmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Slate”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0199 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0237 ar kopplatību 6,3 ha; par nomas platību 1,3 ha.  

6. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 92,95 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Slate”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5682 004 0199 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0237 ar kopplatību 6,3 ha; par nomas platību 1,3 ha.  

7. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.380 (protokols Nr.18, 29.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Kalna pagasta kadastra kartes 

zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0255 ar kopplatību 2,36 ha; par nomas platību 2,36 ha 
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zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 004 0135 ar kopplatību 1,77 ha; par nomas platību 1,77 ha 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

 

30.  
LĒMUMS Nr.381 

Par nekustamā īpašuma iznomāšanu Zasas pagastā 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 28.oktobrī ir saņemts Zasas pagasta K.Rāviņa zemnieku 

saimniecība “Limbas”, reģistrācijas Nr.45401020541, juridiskā adrese – Jēkabpils novads, Zasas pagasts, 

“Aloti”, LV-5239, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes nogabalu 3,8 ha platībā nekustamajā īpašumā 

“Centrs”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5698 001 0240 zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējums 5698 001 0239 ar kopplatību 14,5 ha.  

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas 

kārtības nolikuma 2.2.punktu informācija par neapbūvēts zemes gabals virs 2,0 ha uz termiņu līdz 30 

gadiem, ievietota mājas lapā uz pieteikšanās termiņu viens kalendārais mēnesis. Pieteicās viens 

pretendents. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2017.gada 

28.septembra izdarīti grozījumi 6.¹ pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgumu iespējams pagarināt, ja labticīgi pildīti līguma noteikumi. 

 Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra 

un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 

6.¹ panta 1.¹ daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanu. 

2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punkts nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes 

apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.¹ daļu, 2018.gada 1.jūlija 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Zasas+pag.%2C+%22Aloti%22&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C4%93kabpils+nov.%2C+Zasas+pag.%2C+%22Aloti%22&srch_exact=1
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Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim (uz desmit gadiem) uz 

nekustamo īpašumu “Centrs”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, ar kadastra Nr.5698 001 0240 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5698 001 0239 ar kopplatību 14,5 ha, nomas platību 3,4 ha. 

2. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 265,20 EUR bez PVN, pamatojoties uz Jēkabpils 

novada domes apstiprināto cenrādi un lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, 

nekustamajam īpašumam “Centrs”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5698 001 0239 ar zemes nomas platību 3,4 ha.  

3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.381 (protokols Nr.18, 30.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Zasas pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5698 001 0239 

Kopplatība 14,5 ha, iznomātā platība apmēram 3,4 ha 

 

 
 

Sagatavoja I.Feldmane. 

 

31.  
LĒMUMS Nr.382 

Par nekustamā īpašuma Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane.  
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Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Antona Tropika 

iesniegums par nekustamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošanu uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 

Nekustamais īpašums “Ēnaviņas”, Leimaņu pagastā ar kadastra Nr. 5674 005 0013, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674 005 0148, ar kopējo platību 0,1652 ha, ar Jēkabpils 

novada domes 2009.gada 12.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 12.§) “Par lauku apvidus zemes 

piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”, 

piekrīt pašvaldībai. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5674 005 0148 atrodas 3.stāvu dzīvojamā 

māja  ar adresi “Ēnaviņas”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, ar apzīmējumu kadastrā 5674 

005 0148 001. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ņemot vērā to, ka 

nekustamais īpašums “Ēnaviņas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ir Jēkabpils novada pašvaldības 

bilancē, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Ēnaviņas”, Leimaņu pagastā ar kadastra Nr. 5674 005 0013, kas sastāv 

no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674 005 0148, 0,1652 ha platībā (veicot zemes 

vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta), zemesgrāmatā uz Jēkabpils 

novada pašvaldības vārda. 

2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma 

“Ēnaviņas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.382 (protokols Nr.18, 31.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5674 005 0148, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ar kopējo 

platību 0,1652 ha  

(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta) 

 

 
 

Sagatavoja: I.Feldmane. 

 

32.  
LĒMUMS Nr.383 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā  

(Kultūras nams “Zītari”, Kalna pagasts) 
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____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 13.novembrī saņemts biedrības “Cerību logi”, 

reģistrācijas Nr.40008160051, juridiskā adrese:  “Lauri”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads LV-5220, 

iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz 2011.gada 18.aprīlī noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu 

Nr.KPP/7-2/11/2 un 2012.gada 20.maijā noslēgto Vienošanos par grozījumiem 2011.gada 18.aprīlī 

noslēgtajā Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. KPP/7-2/11/2 atsakās izmantot Kalna pagasta Kultūras 

nama “Zītari” (kadastra apzīmējums 5666 006 0303 001) nedzīvojamās telpas, kuras saskaņā ar būves 

tehniskās inventarizācijas lietu (Numurs 56660060303001-01) apzīmētas ar Nr.1 – 23,5 m2 platībā, Nr.2 

– 21,6 m2 platībā, Nr.3 – 8,8 m2 platībā, Nr.7 – 9,3 m2 platībā, Nr.9 – 17,9 m2 platībā, Nr.28 – 15,9 m2 

platībā, Nr.31 – 17,7 m2 platībā. 

2011.gada 18.aprīlī Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.KPP/7-2/11/2 noslēgts ar biedrību 

“Cerību logi”, reģistrācijas Nr. 40008160051, par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā Kultūras nams “Zītari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads (kadastra apzīmējums 5666 006 0303 

001), nedzīvojamo telpu – saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu apzīmētas ar Nr.1 – 23,5 m2 

platībā, Nr.2 – 21,6 m2 platībā, Nr.3 – 8,8 m2 platībā, Nr.7 – 9,3 m2 platībā un Nr.9 – 17,9 m2 platībā, 

nomu uz termiņu līdz 2021.gada 17.aprīlim. 

2012.gada 20.maijā ar biedrību “Cerību logi”, reģistrācijas Nr.40008160051, noslēgta 

Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 18.aprīļa Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. KPP/7-2/11/2, 

par papildu nedzīvojamo telpu – saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu apzīmētas ar Nr.28 – 

15,9 m2 platībā, Nr.29 – 33,4 m2 platībā, Nr.30 – 8,2 m2 platībā, Nr.31 – 17,7 m2 platībā, nomu, biedrības 

sociālo pakalpojumu sniegšanai.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Lai biedrība “Cerību logi”, reģistrācijas Nr.40008160051, pilnvērtīgi izmantotu iznomātās 

nedzīvojamās telpas, kuras saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu apzīmētas ar Nr.29 – 33,4 m2 

platībā un Nr.30 – 8,2 m2 platībā, biedrība drīkst izmantot koplietošanas telpas, kuras saskaņā ar būves 

tehniskās inventarizācijas lietu apzīmētas ar Nr.8 (koridors), Nr.10 (koridors), Nr.11 (tualete), Nr.12 

(tualete), Nr.13 (koridors), Nr.15 (koridors), Nr.16 (koridors), Nr.18 (koridors), Nr.28 (kāpņu telpa). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu un 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 4.punkta pirmo apakšpunktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus 2011.gada 18.aprīļa Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. KPP/7-2/11/2, kas 

noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un biedrību “Cerību logi”, reģistrācijas Nr.40008160051, 

par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Kultūras nams “Zītari”, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novads (kadastra apzīmējums 5666 006 0303 001), nedzīvojamo telpu – saskaņā 

ar būves tehniskās inventarizācijas lietu apzīmētas ar Nr.1 – 23,5 m2 platībā, Nr.2 – 21,6 m2 platībā, 

Nr.3 – 8,8 m2 platībā, Nr.7 – 9,3 m2 platībā, Nr.9 – 17,9 m2 platībā, Nr.28 – 15,9 m2 platībā, Nr.29 – 

33,4 m2 platībā, Nr.30 – 8,2 m2 platībā, Nr.31 – 17,7 m2 platībā, nomu uz termiņu līdz 2021.gada 

17.aprīlim. 

2. Ar 2019.gada 1.decembri izbeigt biedrības “Cerību logi”, reģistrācijas Nr. 40008160051, nomas 

tiesības uz nedzīvojamām telpām Nr.1 – 23,5 m2 platībā, Nr.2 – 21,6 m2 platībā, Nr.3 – 8,8 m2 platībā, 

Nr.7 – 9,3 m2 platībā, Nr.9 – 17,9 m2 platībā, Nr.28 – 15,9 m2 platībā, Nr.31 – 17,7 m2 platībā, 

nekustamajā īpašumā Kultūras nams “Zītari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads (kadastra apzīmējums 

5666 006 0303 001). 

3. Iznomāt biedrībai “Cerību logi”, reģistrācijas Nr. 40008160051, nedzīvojamās telpas Nr.29 – 33,4 m2 

platībā un Nr.30 – 8,2 m2 platībā nekustamajā īpašumā Kultūras nams “Zītari”, Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads (kadastra apzīmējums 5666 006 0303 001) Kalna pagasta iedzīvotāju sabiedriskās 
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aktivitātes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Papildu iznomātajām telpām (41,6 m2 platībā) 

biedrība drīkst izmantot koplietošanas telpas, kuras saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu 

apzīmētas ar Nr.8 (koridors), Nr.10 (koridors), Nr.11 (tualete), Nr.12 (tualete), Nr.13 (koridors), 

Nr.15 (koridors), Nr.16 (koridors), Nr.18 (koridors), Nr.28 (kāpņu telpa). 

4. Noteikt iznomāto telpu (41,6 m2 platībā) nomas maksu 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) gadā, bez 

PVN. 

5. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un citiem pakalpojumiem. 

6. Uzdot juriskonsultei sagatavot telpu nomas līguma jaunā redakcijā projektu. 

7. Pilnvarot Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunā redakcijā sagatavoto 

Nekustamā īpašuma nomas līgumu ar biedrību “Cerību logi”, reģistrācijas Nr. 40008160051. 

 

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

 

 

33.  
LĒMUMS Nr.384 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

(“Jaunrozes-Kļavas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 001 0224 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Cērmūkša, I.Feldmane 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo I.Feldmane. 

 

2019.gada 20. novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA “GEO Mērniecība”, 

reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, LV-5202, sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468), 

iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam “Jaunrozes - Kļavas”, 

kadastra Nr.5648 001 0224, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5648 001 0224.  

Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, konstatēts: 

1. Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamajam īpašumam “Jaunrozes-Kļavas”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr.5648 001 0224, uzsākta pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2019.gada 26.septembra 

lēmumu Nr.293 (protokols Nr.16, 22.punkts) un Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvja 2019.gada 

4.novembra iesniegumu.  

2. Nekustamais īpašums “Jaunrozes - Kļavas” sastāv no trim zemes vienībām: 

- kadastra apzīmējums Nr.5648 001 0224 – 1,1 ha platībā; 

- kadastra apzīmējums Nr.5648 001 0228 – 0,3728 ha platībā; 

- kadastra apzīmējums Nr.5648 003 0308 – 0,8 ha platībā. 

3. Īpašums “Jaunrozes – Kļavas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, tiesību pamats – 05.10.2015. 

Zemgales rajona tiesas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000548941.  

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2019.gada 26.septembra 

lēmumu Nr.293 (protokols Nr.16, 22.punkts). 

5. Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma “Jaunrozes - Kļavas”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr. 5648 001 0224, zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 5648 001 0224, divās zemes 

vienībās. 

6. Īpašumam “Jaunrozes-Kļavas”, ir noteikts aprobežojums ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.panta 11 daļā noteiktiem īpašuma tiesību 

aprobežojumiem: zemi nedrīkst atsavināt līdz brīdim, kad veikta zemes kadastrālā uzmērīšana. 

7. Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienības:  

1. projektētā zemes vienība, kadastra apzīmējums Nr.5648 001 0189 – 0,8 ha platībā; 

2. projektētā zemes vienība, kadastra apzīmējums Nr.5648 001 0190 – 0,3 ha platībā. 

8. Zemes ierīcības projektā ietverti priekšlikumi par zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem 

nekustamā īpašuma “Jaunrozes - Kļavas”, kadastra Nr.5648 001 0224, izveidotajām zemes vienībām: 

8.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5648 001 0189) 0,8 ha atstājams nosaukums “Jaunrozes-

Kļavas”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads. Zemes lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; 

8.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5648 001 0190) 0,3 ha atstājams nosaukums “Jaunrozes-
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Kļavas”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads. Zemes lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

9. Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Zemes ierīcības likuma nosacījumiem un ir izstrādāts 

atbilstoši Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes sēdē (lēmums Nr.288) apstiprinātajam 

teritorijas plānojumam, saistošie noteikumi Nr.9 “Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 

2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kas stājušies spēkā 

30.08.2013., īstenojami no 14.11.2013. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunrozes - Kļavas”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr. 5648 001 0224, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5648 001 0224 sadalīšanu, 

saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr. 45403028111, sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu (pielikumā 

grafiskā daļa). 

2. Pēc zemes vienības, kadastra apzīmējums 5648 001 0224, sadalīšanas:  

- projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5648 001 0189) platība 0,8 ha, saglabāt esošo īpašuma 

nosaukumu “Jaunrozes-Kļavas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. Zemes lietošanas mērķis 

– 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā 

- projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5648 001 0190) 0,3 ha saglabāt esošo īpašuma nosaukumu  

“Jaunrozes-Kļavas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. Zemes lietošanas mērķis – 1101 – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

3. Zemes vienību platība un apgrūtinājumu platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 

 

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

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.384 (protokols Nr.18, 33.punkts) 



Zemes ierīcības projekta “Jaunrozes-Kļavas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 001 0224 grafiskā daļa 

 
 

Sagatavoja: G.Cērmūkša.



34.  
LĒMUMS Nr.385 

Par Ābeļu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, L.Pētersone 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo L.Pētersone. 

Par jautājumu izsakās I.Kalniņa, A.Vanags, G.Dimitrijeva, B.Čākure, K.Štolnieks.   

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta g) sadaļu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami 

un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, 

kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi”, Noteikumiem “Jēkabpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

un apstiprināšanas kārtība”,  

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas sniegto pakalpojumu sarakstu un to cenrādi 

atbilstoši pielikumam. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2017.gada 23.februāra Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.73 “Par telpu 

nomas maksu Jēkabpils novada izglītības iestādēs” 1.daļas 1.1. un 1.2. punktus un  2013.gada 

19.septembra Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.302 (protokols Nr.14) “Par Jēkabpils novada 

pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu euro valūtā” 5.1. un 5.2. 

punktus. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.decembri. 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.385 (protokols Nr.18, 34.punkts) 

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS  

JĒKABPILS NOVADA ĀBEĻU PAMATSKOLĀ 

 

Nr.

p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena bez 

PVN (euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN (euro) 

1. Telpu noma pamatskolas ēkā 

1.1. Mācību un pasākumu telpas viena stunda 6,75 1,42 8,17 

2. Telpu noma pamatskolas sporta zālē  

2.1. 
Sporta zāle 1767,1 m2 grupu 

nodarbībām 
viena stunda 21,00 4,41 25,41 

2.2. ½ sporta zāles viena stunda 10,50 2,21 12,71 

3. Pamatskolas sporta laukuma noma 

3.1. 
Sporta laukums grupu 

nodarbībām 
viena stunda 8,35 1,75 10,10 

4. Estrādes noma 

4.1. Estrāde pasākumiem viena stunda 4,35 0,91 5,26 

 

1. No cenrādī noteikto nomas maksājumu veikšanas ir atbrīvoti pasākumi, kurus rīko Jēkabpils novada 

pašvaldības iestādes un struktūrvienības pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Pamatskolas direktoram, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, ir tiesības dalībai cenu 

aptaujās un iepirkumos par telpu nomu nometnēm, izvērtēt tirgus konjunktūru un noteikt līdz 20 % 

palielinātu vai samazinātu nomas maksu.  
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3. Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.decembri. 

 

 

35.  
LĒMUMS Nr.386 

Par grozījumiem 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.226 “Par noteikumu “Par transportlīdzekļu 

un sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu” 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 19.novembrī saņemts Dignājas pagasta pārvaldes 

15.11.2019. iesniegums par stāvvietas maiņu automašīnai Audi A6, reģistrācijas Nr.GN3668, uz 

“Kadiķi”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads. 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 19.novembrī saņemts Zasas pagasta pārvaldes vadītāja 

Kristapa Tēta 19.11.2019. iesniegums par stāvvietas maiņu automašīnai Volkswagen Passat, reģistrācijas 

Nr.LC2134,  uz “Bērzzemnieki”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads. 

Saskaņā ar Izpilddirektora un Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja informāciju jāprecizē 

automašīnu stāvvietu adreses. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts un 

pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

12.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, noteikumu “Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu 

izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā” 24.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus ar 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.226 apstiprinātajā Dienesta transportlīdzekļu 

sarakstā ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un stāvvietām (saraksts jaunā redakcijā 

apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr.251) izsakot saraksta “Dienesta 

transportlīdzekļu saraksts ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un stāvvietām” 2.punktu, 

7.punktu, 25.punktu un 27.punktu šādā redakcijā: 

 

Nr.

p. 

k. 

Transportlīdzeklis 

Valsts numurs 

Atbildīgā persona Limits 

(litros) 

Stāvvieta 

2. HYUNDAI SONATA 

Reģ.Nr. GL4600 

Izpilddirektors 200 Rīgas iela 150a, Jēkabpils 

7. Audi A6  

Reģ.Nr. GN 3668 

Dignājas pagasta 

pārvaldes vadītājs 

200 Dzīvesvieta  

25. VW Passat 

Reģ.Nr. LC2134 

Zasas pagasta 

pārvaldes vadītājs 

200 Dzīvesvieta 

27. Renault 85.150, Reģ.Nr. 

MD8527 

Rubenes pagasta 

pārvaldes komunālās 

saimniecības vadītājs 

nav Dzīvesvieta 

 

2.  Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

 

36.  
LĒMUMS Nr.387 

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 
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____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

Par jautājumu izsakās M.Cankale, G.Dimitrijeva, I.Kurme, K.Štolnieks, G.Dimitrijeva, A.Vanags, 

I.Feldmane, A.Vanags, A.Lemaka, R.Balodis, G.Dimitrijeva, A.Lemaka, K.Štolnieks, A.Vanags, 

M.Cankale, A.Vanags, A.Lemaka, A.Vanags, G.Dimitrijeva, A.Vanags, R.Balodis, G.Dimitrijeva, 

R.Balodis, K.Štolnieks, A.Vanags.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu 9.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 

10.panta otro daļu un 12.pantu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.13/2019 

“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts, 

paskaidrojuma raksts). 

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks nosūtīts, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Ļaudis un Darbi”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tīmekļa 

vietnē www.jekabpilsnovads.lv. 

6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.387 (protokols Nr.18, 36.punkts)  

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Jēkabpilī 

2019.gada 28.novembrī Nr.13/2019 

 

Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un  

sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu 

 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu 

9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un 12.pantu 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo dzīvokļu un  dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī tiesisko statusu, to 

veidošanas un finansēšanas principus, to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli, kā arī kārtību, 

kādā Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk saukta – pašvaldība) sniedz sociālo palīdzību, izīrējot sociālo 

dzīvokli.  

2. Pašvaldība izīrē sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī (turpmāk saukts – 

sociālais dzīvoklis).  



 54 

 

3. Sociālie dzīvokļi tiek izveidoti, Jēkabpils novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, 

kuri ar sev piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj segt izdevumus par dzīvokļa īri un komunālajiem 

pakalpojumiem. 

4.  Sociālie dzīvokļi ir Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esoši, no Jēkabpils novada pašvaldības 

budžeta un sociālajā dzīvoklī dzīvojošo īrnieku īres maksām finansētas un uzturētas. 

5. Sociālie dzīvokļi netiek nodoti atsavināšanai un maiņai, tos nevar mantot. 

6.Sociālā dzīvokļa statusu nosaka, kā arī šo statusu atceļ Jēkabpils novada dome, pieņemot par to lēmumu. 

7. Likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un šajos saistošos noteikumos 

reglamentētos pašvaldības kompetencē esošos jautājumus risina Jēkabpils novada Sociālais dienests 

sadarbībā ar pagasta pārvaldes vadītāju. 

8. Lēmumu par nepieciešamību izīrēt personai (ģimenei) sociālo dzīvokli pieņem Jēkabpils novada 

Sociālais dienests. 

 

II. Personas un ģimenes, kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvoklī 

9. Papildus likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā noteiktajām 

personu kategorijām, sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt maznodrošinātai vai trūcīgai personai (ģimenei), kura 

ir: 

 9.1. ģimene, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;  

 9.2. pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kurai nav apgādnieku; 

 9.3. persona (ģimene), kura ir palikusi bez dzīvojamās telpas.  

  

III. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība 

10. Persona (ģimene), kura vēlas dzīvot sociālajā dzīvoklī, Sociālajā dienestā iesniedz: 

  10.1.  iesniegumu, ja tā ir ģimene, tad iesniegumu paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi;  

  10.2. dokumentus vai to apliecinātas kopijas, kas pamato personai pienākošo palīdzību, ja minētie 

dokumenti nav pašvaldības rīcībā. 

 10.3. pēc sociālā dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par apgādnieku ienākumiem.  

11. Sociālais dienests izskata iesniegtos dokumentus, izvērtē personas (ģimenes) statusa atbilstību šo 

noteikumu un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” prasībām un 

pieņem lēmumu par personai (ģimenei) īres tiesību piešķiršanu uz sociālo dzīvokli.  

12. Sociālo dzīvokli nodod personai (ģimenei) lietošanā pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas, īres 

līguma noslēgšanas un pēc sociālās dzīvojamās telpas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

13. Sociālā dzīvokļa īres līgums:  

 13.1. īres līgums tiek noslēgts starp īrnieku un pagasta pārvaldes vadītāju;  

 13.2. sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts Sociālā 

dienesta  lēmums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu;  

 13.3. sociālā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem un to 

atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 

sociālo dzīvokli. Šajā punkta noteiktajā gadījumā Jēkabpils novada Sociālais dienests  pieņem lēmumu 

par īres līguma pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem; 

 13.4 pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, 

likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta noteiktajos gadījumos, 

Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa atbrīvošanu un brīdina par to īrnieku. 

13.5.Viena mēneša laikā pēc pašvaldības brīdinājuma saņemšanas īrniekam un viņa ģimenes locekļiem 

dzīvoklis jāatbrīvo. Ja minētajā termiņā īrnieks un viņa ģimenes locekļi dzīvokli neatbrīvo, viņus var izlikt 

ar tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvojamām telpām. 

 

IV. Maksa par sociālā dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem 

14.Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā: 

    14.1. 50% no īres maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem; 

    14.2. 50% no maksas par ūdeni, kanalizācijas pakalpojumiem un atkritumu izvešanu; 

    14.3 par patērēto elektroenerģiju  līdz 100 kWh stundām mēnesī 50 % apjomā no aprēķinātās summas 

un 100% apmaksā par izlietoto elektroenerģiju virs 100 kWh stundām, kur līgums par elektroenerģijas 

piegādi noslēgts starp pašvaldību un AS “Latvenergo”. 

15. Pašvaldība sociālā dzīvokļa īrniekam no apkures maksas sedz  20,00 EUR mēnesī, nosakot apkures 

sezonu septiņi mēneši. 

16. Sociālā dzīvokļa īrnieks ir tiesīgs saņemt pašvaldības noteikto dzīvokļa pabalstu, ja viņa statuss un 

ienākumi atbilst dzīvokļa pabalsta saņēmēju lokam. 

https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam#p5
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17. Maksājumu parādus no sociālā dzīvokļa īrnieka piedzen Latvijas Republikas normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. 

 

V. Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības un pienākumi. 

18. Īrnieka tiesības:  

 18.1. saņemt noteikumos paredzētos dzīvokļa īres maksas, apkures maksas un maksas par elektroenerģiju 

atvieglojumus;  

 18.2. atjaunot (pagarināt) īres līgumu, ja nav zaudētas tiesības īrēt sociālo dzīvokli;  

 18.3. saņemt konsultāciju vai palīdzību sadzīvisku jautājumu risināšanā.  

19. Īrnieka pienākumi:  

 19.1. īres līguma noteiktajos termiņos maksāt īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem 

un elektrību;  

 19.2. ievērot vispārpieņemtās normas attiecībā uz sabiedrisko kārtību. 

 19.3. nelietot alkoholiskus dzērienus vai citas apreibinošas vielas; 

 19.4. mēnesi pirms īres līguma beigām iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu par īres līguma 

atjaunošanu (pagarināšanu);  

19.5. atbrīvot sociālo dzīvokli viena mēneša laikā pēc pašvaldības brīdinājuma saņemšanas, ja persona 

(ģimene) zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli un pašvaldības Sociālais dienests, pieņēma lēmumu par 

sociālā dzīvokļa atbrīvošanu.  

 19.6. nodot īrēto sociālo dzīvokli pagasta pārvaldes vadītājam, piedaloties Sociālā dienesta pārstāvim, 

par ko tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts. 

20. sociālajā dzīvoklī vai dzīvojamā telpā nedrīkst turēt mājdzīvniekus vai putnus;   

21. Sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesību īrēto dzīvokli atsavināt, mainīt, nodot apakšīrē citai personai, 

iemitināt tajā citas personas, izņemot savu laulāto, kā arī savus un laulātā nepilngadīgos bērnus, to 

saskaņojot ar Sociālo dienestu.  

 

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

22. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā.  

23. Jēkabpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā.  

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi zaudē spēku 2010.gada 18.marta Jēkabpils  novada 

sociālo dzīvokļu nolikums.  

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

 

Paskaidrojuma raksts  

Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.13/2019 

 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Uz šo brīdi Jēkabpils novada pašvaldībā ir 2010.gada 18.marta 

Jēkabpils  novada sociālo dzīvokļu nolikums. Nolikums 

pieņemts 2010.gadā, nolikuma redakcija ir novecojusi. Tāpēc ir 

izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtību Jēkabpils novadā.    
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 43.panta trešo 

daļu; likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 

5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 10.panta otro daļu, 

12.pantu; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.panta trešo daļu;  

2.2. saistošie noteikumi nosaka sociālo dzīvokļu uzturēšanas, 

apsaimniekošanas, pārvaldīšanas kārtību, to personu loku, kuras 
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ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā Jēkabpils 

novadā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Jēkabpils novadā dzīvesvietu 

deklarējušiem un arī novadā pastāvīgi dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem;  

2.3. saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības īrēt 

sociālos dzīvokļus; sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību; sociālo 

dzīvokļu uzturēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas 

kārtību.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumu īstenošanai nebūs nepieciešams papildu 

finansējums, jo izdevumi saistībā ar sociālajiem dzīvokļiem jau 

ir ieplānoti budžetā. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 

funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils novada Sociālais dienests. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 

privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina personai 

atbalsta saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo noteikumu projekta 

un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes 

pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 

mājaslapā internetā www.jekabpilsnovads.lv un saņemto 

sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības 

apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas 

publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto 

priekšlikumu izvērtēšana.  

 

 

37.  
LĒMUMS Nr.388 

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14/2019 “Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.6/2017 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.14/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.6/2017 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts, 

paskaidrojuma raksts). 
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2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks nosūtīts, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Ļaudis un Darbi”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tīmekļa 

vietnē www.jekabpilsnovads.lv. 

6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.388 (protokols Nr.18, 37.punkts) 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Jēkabpilī 

2019.gada 28.novembrī Nr.14/2019 

 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.6/2017 

 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu 

 

1.  Izdarīt Jēkabpils novada domes 2017.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2017 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā: 

“28. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām 

personām – līdz 7 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 14 naudas soda vienībām.”. 

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:  

“29. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā komisija. Administratīvā pārkāpuma 

procesu līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt amatpersonas, kurām ir augstākā izglītība: 

29.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

29.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

29.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

29.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

29.5. Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 

vadītājs; 

29.6. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

 

Paskaidrojuma raksts  

Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.14/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.6/2017 

 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
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1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par Jēkabpils 

novada domes 23.03.2017. saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” 

ievērošanu, atbilstoši nosakot regulējuma saskaņošanu ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajam 

regulējumam jāveic izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo sodu 

apmēros. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 

netiks paplašinātas. 

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

 

38.  
LĒMUMS Nr.389 

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15/2019 “Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.15/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada 

pašvaldībā”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts, paskaidrojuma raksts). 

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks nosūtīts, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Ļaudis un Darbi”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 
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5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tīmekļa 

vietnē www.jekabpilsnovads.lv. 

6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.389 (protokols Nr.18, 38.punkts) 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Jēkabpilī 

2019.gada 28.novembrī Nr.15/2019 

 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā” 

 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un  

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu 

 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada 

pašvaldībā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:  

“25. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos noteiktajiem 

pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt amatpersonas, kurām ir 

augstākā izglītība: 

25.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

25.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

25.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

25.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

25.5. Krustpils novada būvvaldes darbinieki; 

25.6. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.”. 

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 26. punktu šādā redakcijā: 

“26. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām 

personām – līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 200,00 naudas soda vienībām.”. 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 27. punktu šādā redakcijā: 

“27. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā komisija.”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

 

Paskaidrojuma raksts  

Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.15/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada 

pašvaldībā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par Jēkabpils 

novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Par 
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decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā ievērošanu, 

atbilstoši nosakot regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajam 

regulējumam jāveic izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo 

sodu apmēros. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 

funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

39.  
LĒMUMS Nr.390 

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2019 “Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par nekustamo īpašumu 

nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu 

Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.16/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par nekustamo 

īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju 

izvietošanu Jēkabpils novadā”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts, paskaidrojuma raksts). 

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks nosūtīts, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Ļaudis un Darbi”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tīmekļa 

vietnē www.jekabpilsnovads.lv. 

6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 
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PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.390 (protokols Nr.18, 39.punkts) 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Jēkabpilī 

2019.gada 28.novembrī Nr.16/2019 

 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7/2014 

 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu 

norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 

2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu 

 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par nekustamo 

īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju 

izvietošanu Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 21. punktu šādā redakcijā: 

“21. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos noteiktajiem 

pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt amatpersonas, kurām ir 

augstākā izglītība: 

21.1.Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

21.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

21.3.Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

21.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

21.5. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 22. punktu šādā redakcijā: 

“22. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: 

fiziskām personām – līdz 16 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 32 naudas soda 

vienībām.”. 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 

“23.Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā komisija.”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

Paskaidrojuma raksts  

Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.16/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7/2014 

 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu 

norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par Jēkabpils 

novada domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.7/2014 “Par 

nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu 

norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils 

novadā” ievērošanu, atbilstoši nosakot regulējuma saskaņošanu 

ar  Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām. 
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2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajam 

regulējumam jāveic izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo sodu 

apmēros. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 

netiks paplašinātas. 

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā 

izdevumā  “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

40.  
LĒMUMS Nr.391 

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.17/2019 “Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils novada 

kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.17/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts, 

paskaidrojuma raksts). 

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks nosūtīts, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Ļaudis un Darbi”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tīmekļa 

vietnē www.jekabpilsnovads.lv. 

6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.391 (protokols Nr.18, 40.punkts) 
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JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Jēkabpilī 

2019.gada 28.novembrī Nr.17/2019 

 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu  

21.panta pirmās daļas 16.punktu  

un 43.panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 1.3.1.2. apakšpunktu ar 5) punktu šādā redakcijā: 

“5) Sēļu kapi – Rubenes pagastā;”; 

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.3. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko fiziskām 

personām var piemērot naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 20 

naudas soda vienībām.”; 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.5. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko var piemērot 

naudas sodu: fiziskām personām līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 20 naudas 

soda vienībām.”; 

 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.4. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos noteiktajiem 

pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt amatpersonas, kurām ir 

augstākā izglītība: 

11.4.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

11.4.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

11.4.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

11.4.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

11.4.5. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.”. 

 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 11.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.6. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā komisija.”. 

 

1.6. saistošo noteikumu 11.8.apakšpunktā vārdu “uzlikšana” aizstāt ar vārdu “piemērošana”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

 

Paskaidrojuma raksts  

Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.17/2019 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošo noteikumu 

Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas 

noteikumi” ievērošanu, atbilstoši nosakot regulējuma 
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saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajam 

regulējumam jāveic izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo 

sodu apmēros. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 

funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

41.  
LĒMUMS Nr.392 

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18/2019 “Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā”” 

apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.18/2019 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā”” (pielikumā – 

saistošo noteikumu teksts, paskaidrojuma raksts). 

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks nosūtīts, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Ļaudis un Darbi”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tīmekļa 

vietnē www.jekabpilsnovads.lv. 

6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte. 
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PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.392 (protokols Nr.18, 41.punkts) 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Jēkabpilī 

2019.gada 28.novembrī Nr.18/2019 

 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 1.punktu  

43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6.panta ceturto daļu 

 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Sabiedrisko  

ūdenssaimniecības pakalpojumu  sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā” šādus 

grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 72. punktu šādā redakcijā: 

“72. Par noteikumu 21.punktā, 33.punktā, 35.punkta 35.1.-35.7.apakšpunktos, 36.punkta 36.1.-

36.6.apakšpunktos, 41.punktā, 42.punktā, 45.punktā minēto prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu: 

fiziskām personām – no 10 naudas soda vienībām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – 

no 20 naudas soda vienībām līdz 280 naudas soda vienībām.”. 

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 73. punktu šādā redakcijā: 

“73. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos noteiktajiem 

pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt amatpersonas, kurām ir 

augstākā izglītība: 

73.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

73.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

73.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

73.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

73.5. Jēkabpils novada attiecīgās iestādes vadītājs; 

73.6. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.”. 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 74. punktu šādā redakcijā: 

“74. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā komisija.”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

 

Paskaidrojuma raksts  

Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.18/2019 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par Jēkabpils 

novada domes 26.01.2017. saistošo noteikumu Nr.7/2019 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Jēkabpils novadā” ievērošanu, atbilstoši 

nosakot regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām. 
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2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajam 

regulējumam jāveic izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo sodu 

apmēros. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 

netiks paplašinātas. 

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

 

42.  
LĒMUMS Nr.393 

Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums” 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

Par jautājumu izsakās A.Vanags (papildināt ar 65 gadu jubileju).  

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 

ceturto daļu, 11.panta pirmo daļu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

(turpmāk tekstā – nolikums) šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot nolikuma 40.punktā vārdus “un naudas balvas”; 

1.2. Izteikt nolikuma 41.punktu šādā redakcijā: 

“41. Darbinieka kvalifikācijas pakāpi pārskata ne retāk kā reizi divos gados (neskaitot 

novērtēšanu pēc pārbaudes laika beigām) vai pēc vajadzības atbilstoši Jēkabpils novada 

pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas apmēra noteikšanas nolikumā 

noteiktajai kārtībai.”; 

1.3.  Papildināt nolikuma 49.punktu aiz vārda “vecāku” ar vārdiem “vecvecāku, adoptētāja vai 

adoptētā, brāļa vai māsas”; 

1.4.  Izteikt nolikuma 56.punktu šādā redakcijā: 

“56. Sakarā ar valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu) Pašvaldības 

budžeta ietvaros dome var piešķirt naudas balvu amatpersonām (darbiniekiem), nosakot balvas 

procentuālo apmēru no mēnešalgas konkrētajā gadā.”; 

      1.5. Izteikt nolikuma 56.1 punktu šādā redakcijā: 

“56.1 Pašvaldības budžeta ietvaros amatpersonai (darbiniekiem), kura  kalendārā gadā saņēmusi 

valsts institūciju apbalvojumus, dome var piešķir naudas balvu, nepārsniedzot normatīvajos aktos 

noteikto maksimālo naudas balvas apmēru konkrētajā gadā.”; 

       1.6. Izteikt nolikuma 58.punktu šādā redakcijā: 
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“58. Personisko darba ieguldījumu, darba kvalitāti izvērtē darbiniekiem sasniedzot 50, 55, 60 un 

65 gadu jubileju, nosakot konkrētā mēnesī naudas balvu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) 

apmērā.” 

       1.7. Izteikt nolikuma 59.punktu šādā redakcijā: 

“59. Sakarā ar valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu) Pašvaldības 

budžeta ietvaros novada izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem kalendārā gadā 

proporcionāli nostrādātajam laikam dome var lemt par finanšu līdzekļu piešķiršanu naudas 

balvai.”; 

        1.8. Izteikt nolikuma 73.punktu šādā redakcijā: 

“73. Izpilddirektoram apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir 

četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu – 10 (desmit) darba dienas.”.  

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

 

43.  
LĒMUMS Nr.394 

Par nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas, mēnešalgas apmēra 

noteikšanas nolikums” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, G.Loča 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo G.Loča.  

Par jautājumu izsakās A.Vanags, I.Feldmane, I.Kalniņa, A.Vanags.  

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 

ceturto daļu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas, un mēnešalgas un naudas 

balvas apmēra noteikšanas nolikums”, kas apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2017. sēdes 

lēmumu Nr.321. 

2. Apstiprināt nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas, un mēnešalgas apmēra 

noteikšanas nolikums” (pielikums). 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.394 (protokols Nr.18, 43.punkts) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku 

kvalifikācijas, mēnešalgas apmēra noteikšanas nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības  

likuma 3.pantu, 4.panta ceturto daļu, 11.panta pirmo daļu 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka visu Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku, kuriem mēnešalga tiek 

maksāta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, individuālās kvalifikācijas un 

prasmju novērtējuma un mēnešalgas noteikšanas kārtību. 

2. Jēkabpils novada pašvaldības darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšana ir personāla 

vadības sistēmas elements, kura rezultāts tiek izmantots darbinieka mēnešalgas noteikšanai, 

amata pienākumu precizēšanai, kā arī darbiniekam dod atbildi par izaugsmes un karjeras 

veidošanas iespējām, vajadzību noteikšanu kvalifikācijas paaugstināšanā un apmācībā.  
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3. Nolikums ir saistošs un piemērojams visiem pašvaldības darbiniekiem.  

4. Nolikums darba kvalitātes novērtēšanai netiek attiecināts uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgts 

darba līgums uz noteiktu laiku, izņemot gadījumus, kad darba līgums uz noteiktu laiku tiek slēgts 

uz laika periodu, kas ir garāks par vienu gadu. 

5. Darbinieka novērtēšanas mērķi:  

5.1.  novērtēt Darbinieka amata (darba) pienākumu veikšanas kvalitāti un profesionālo kvalifikāciju; 

5. 2.  noteikt Darbinieka mācību un profesionālās attīstības vajadzības; 

5. 3.  izvirzīt darba uzdevumus darbinieka tālākai darbībai un amata pienākumu izpildei.   

II Darbinieka novērtēšana 

6. Darbinieka kārtējo novērtēšanu veic vienu reizi divos gados. 

7. Izpilddirektors par darbinieku kvalifikācijas novērtēšanu izdod rīkojumu.  

8. Darbinieka, kurš strādā pirmo gadu, novērtēšanu veic pēc pārbaudes termiņa, bet ne vēlāk kā pēc 

6 mēnešiem.   

9.  Darbinieks var lūgt pārskatīt novērtēšanas punktu kopsummu, ja: 

9.1. iegūst augstāku izglītības līmeni; 

9.2.  nepārtrauktais darba stāžs mainās “Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas veidlapa” 

(turpmāk tekstā-Veidlapa) (pielikums) noteiktajās robežās. 

10. Darbinieka pirmstermiņa novērtēšanu saistībā ar darbinieka darba kvalitāti var veikt pēc 

Darbinieka, tiešā vadītāja vai izpilddirektora ierosinājuma ne ātrāk kā 3 mēneši pēc iepriekšējās 

novērtēšanas. Darbinieka pārvērtēšanas jāveic ne vēlāk kā 1 viena mēneša laikā no Darbinieka 

rakstiska lūguma iesnieguma saņemšanas dienas. Šāda veida pirmstermiņa novērtēšanu var veikt 

ne vairāk kā 3 (trīs) reizes vienā novērtēšanas periodā, 

11. Darbinieka prasmju novērtēšanas rezultātus atspoguļo Veidlapa (pielikums). 

12. Darbinieks veic pašnovērtējumu - aizpilda novērtēšanas Veidlapas II Daļu. 

13. Iestādes vadītāja norīkots darbinieks aizpilda “Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas 

veidlapas” I daļu. 

14. Šī nolikuma 17.punkta noteiktajā kārtībā darbinieka tiešais darba vadītājs pirms intervijas 

novērtē darbinieka prasmes aizpildot Veidlapas II daļu. 

15. Iestādes vadītājs nosaka novērtēšanas intervijas laiku un vietu un nodrošina iespēju darbiniekam 

tai sagatavoties. 

16. Novērtēšanas intervijas laikā Darbinieks un tiešais vadītājs un izpilddirektors vai domes 

priekšsēdētājs, argumentējot viedokļus, pārrunā jautājumus, kas ir saistīti ar Darbinieka 

kvalifikācijas un prasmju novērtējumu. Pārrunu laikā Darbinieka iebildumiem un argumentācijai 

Veidlapā tiek izdarītas attiecīgas korekcijas tās pamatojot. Darbiniekam novērtēšanas intervijas 

laikā ir tiesības ierakstīt Veidlapā savus iebildumus. 

17. Iestāžu vadītājus, administrācijas nodaļu un struktūrvienību vadītājus novērtē Izpilddirektors. 

Administrācijas darbiniekus novērtē attiecīgās nodaļas vadītājs, pieaicinot Izpilddirektoru vai 

Izpilddirektora rīkojumā noteiktu citu speciālistu. Iestāžu darbiniekus novērtē iestādes vadītājs. 

Izpilddirektora darbību novērtē novada domes priekšsēdētājs, pieaicinot priekšsēdētāja vietnieku 

vai domes komiteju priekšsēdētāju.  

18. Aizpildītā novērtēšanas Veidlapa glabājas darbinieka personas lietā.  

 

III Mēnešalgas noteikšana 

19. Darbinieka mēnešalga tiek noteikta, darbinieku novērtējot pārrunās, kurās piedalās darbinieks, 

viņa tiešais vadītājs un iestādes vadītājs. Darba novērtējumu un mēnešalgu atspoguļo 

novērtēšanas veidlapā (pielikums Nr.1) kuru paraksta darbinieks, viņa tiešais vadītājs un iestādes 

vadītājs. Mēnešalgas zemākais līmenis ir vienāds ar valstī noteikto un spēkā esošo minimālo 

mēneša darba algu.  

20. Darbiniekam noteiktā mēnešalga tiek ierakstīta Veidlapā.  

21. Pieņemot darbā jaunu darbinieku mēnešalgu nosaka “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikumā” 39.punktā noteiktajā kārtībā.   

22. Darbiniekam atgriežoties no ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas 

atvaļinājums, mācības, darbnespēja), piemēro pēdējo piešķirto vērtējumu un ne vēlāk kā pēc 

sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi. Ņemot vērā amatpersonas 

(darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo 

vērtējumu.  
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23. Fiziskā un kvalificētā darba veicējus,  citus darbiniekus 1.-5.mēnešalgas grupas ietvaros un 

transportlīdzekļu vadītājus mēnešalgas noteikšanai nevērtē, atalgojumu nosaka saskaņā ar 

“Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” 37.un 38.punktā 

noteikto kārtību. 

 

IV Novērtēšanas rezultāta apstrīdēšana 

24.  Ja darbinieks nepiekrīt Veidlapas saturam, tad neparaksta to, sniedzot pamatojumu parakstu 

zonā “Darbinieka komentārs”. 

25. Atkārtota darbinieka novērtēšana notiek 10 (desmit) darba dienu laikā. 

26. Atkārtotā novērtēšanā piedalās: 

26.1. administrācijas darbinieku novērtēšanā – tiešais vadītājs, iestādes vadītājs un domes 

priekšsēdētājs; 

26.2. iestādes vadītāja novērtēšanā – pašvaldības izpilddirektors un domes priekšsēdētājs; 

26.3. iestāžu darbinieku novērtēšanā – iestādes vadītājs un pašvaldības izpilddirektors. 

27. Augstākstāvošās institūcijas vadītāja lēmums ir galīgs. Par lēmuma rezultātu darbinieku informē 

tā tiešais vadītājs. 

 V Noslēguma jautājums 

28. Nolikums stājas spēkā ar 2020.gada 1 janvāri.  

      

 

Pielikums 28.11.2019. nolikumam “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku 

kvalifikācijas, mēnešalgas apmēra noteikšanas nolikums” 

 

Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas veidlapa 

 

____________________________________________ 

 (iestādes nosaukums) 

 

Darbinieks               _______________________  

   (vārds, uzvārds) 

Amats  ______________________________ 

Struktūrvienība  ______________________________ 

 

Tiešais vadītājs ______________________________________    

          (amats, vārds, uzvārds) 

 

Novērtēšanas periods - ________________________________________ 

    (no- līdz;  novērtēšanas datums) 

    

I daļa 

Izglītība 

 Punktu skaits 

Izglītības līmenis Izglītība atbilst 

amatam 

Izglītība neatbilst 

amatam 

Augstākā vai profesionālā augstākā izglītība 

vismaz 1 gadu papildus izglītība vai maģistra 

grāds 

10 9 

Augstākā izglītība vai 2. līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība (bakalaurs) 

9 8 

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

(koledža) 

8 7 

Profesionālā vidējā izglītība (arodskola, 

arodģimnāzija, tehnikums) 

7 6 

Vispārējā vidējā izglītība, profesionālā 

pamatizglītība (arodskola) 

6 5 
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Paskaidrojums:  

Izglītības atbilstību izvērtē pēc dokumentiem, kas atrodami darbinieka personas lietā. 

Izglītības prasības tiek noteiktas amata aprakstā atbilstoši konkrēto pienākumu veikšanai. 

Apvilkt izglītības līmenim atbilstošos punktus. 

 

Nepārtrauktais darba stāžs  

 

Gadi punkti 

Līdz 1 gadam 8 

1 -5 gadi 9 

Virs 5 gadiem 10 

 

Paskaidrojums:  

Termiņu aprēķina, ņemot pilnus gadus. 

Termiņā tiek iekļauts pašvaldībā sistēmā nepārtraukti nostrādātais laiks un darba pieredze valsts iestādē 

profesionālajā jomā, ja tā ir būtiska iestādes funkciju izpildei. 

Nostrādātā laika aprēķināšanai tiek izmantoti darbinieka personas lietā esoša informācija. 

Apvelk atbilstošos punktus. 

 

  Kopējais vērtējums punktos par I daļu _________________ 

 

Aizpildīja ___________________________________________________ 

          (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 

 

II daļa 

Darbam nepieciešamo prasmju novērtējums 

 

Paskaidrojums: 

 Novērtējot darbinieka prasmes, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, izmanto, apvelk 

atbilstošo punktu skaitu, kas atbilst prasmju līmenim. 

 Visus kritēriju punktus summē un ieraksta kopējā vērtējumā. Punktu skaitu izdala ar 100 iegūst 

koeficientu. Darbinieka novērtējumam atbilstošo mēnešalgu nosaka koeficientu reizina ar amatam 

atbilstošās mēnešalgas grupas noteikto maksimālo apmēru. 

 

20 punkti  

Attiecīgā prasme ir tik  

attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata 

pienākumus 

19 punkti 

 Attiecīgā prasme ir izkopta 

tādā līmenī, ka ļauj teicami 

veikt amata pienākumus  

18 punkti  

Attiecīgā prasme atbilst 

prasībām, kas ļauj labi veikt 

amata pienākumus 

17 punkti  

Attiecīgā prasmes daļēji 

 atbilst prasībām, kas ļauj gandrīz 

labi, veikt amata pienākumus  

   

 

1. Profesionālā kvalifikācija Darbinieka komentārs Darba devēja komentārs 

1.1.Profesionālo zināšanu, prasmju 

un iemaņu pietiekamība un atbilstība 

amatam izvirzītajām prasībām, 

pieredze. 

  

1.2.Iekšējo un ārējo normatīvo aktu 

pārzināšana un ievērošana sekošana 

līdzi jaunākajām aktualitātēm nozarē, 

vēlme un spēja apgūt jaunas prasmes 

un iemaņas. 

  

1.3.Personīgo mērķu paaugstināšana 

(kursu, semināru apmeklēšana), 

sekošana līdzi jaunākajām 
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aktualitātēm nozarē, vēlme un spēja 

apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 

 

Rādītājs punkti punkti punkti punkti 

Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 

Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 

 

Piezīmes intervijas laikā 

 

 

2. Darba kvalitāte un pienākumu 

izpilde 

Darbinieka komentārs Darba devēja komentārs 

2.1. Amata aprakstā noteikto pienākumu 

izpilde; attieksme pret papildu darbu 

veikšanu; iniciatīva darba izpildes 

pilnveidošanā; iesaistīšanās jaunos 

projektos; darba izpildes precizitāte un 

kvalitāte; 

  

2.2. Prasme plānot un veikt kvalitatīvi 

uzticētos darba pienākumus 

  

2.3. Prasme veikt darba pienākumus 

kvalitatīvi, akurāti un noteiktajos 

izpildes termiņos 

  

 

Rādītājs punkti punkti punkti punkti 

Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 

Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 

 

Piezīmes intervijas laikā 

 

 

3. Sadarbības prasme saskarsmes 

iemaņas 

Darbinieka komentārs Darba devēja komentārs  

3.1. Spēja efektīvi sadarboties ar 

kolēģiem, strādāt komandā. Attieksme 

pret kolēģiem (atsaucība, konsultēšana, 

atbalsts problēmu risināšanā, spēja radīt 

labvēlīgu atmosfēru kolektīvā). Spēja 

pamatot un aizstāvēt savu viedokli, 

uzklausīt un pieņemt cita viedokli. 

  

3.2. Prasme rast vidusceļu starp 

argumentiem un priekšlikumiem. Panākt 

vienošanos arī tad ja pusēm ir atšķirīgas 

intereses. 

  

3.3. Prasme veidot un uzturēt kontaktus, 

lai sasniegtu mērķus. Aktīva dalība 

savas darba sfēras/jomas publiskos 

pasākumos un sanāksmēs savas darba 

kompetences jautājumu risināšanā. 

  

 

Rādītājs punkti punkti punkti punkti 

Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 

Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 
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Piezīmes intervijas laikā 

 

 

 4. Iniciatīva Darbinieka komentārs Darba devēja komentārs 

4.1. Iniciatīvas izrādīšana kopēju mērķu 

sasniegšanai, noderīgu ideju ierosināšana, 

iespējamo problēmu paredzēšana, jaunu  

iespēju meklēšana, priekšlikumi 

 problēmu risināšanai, darba kvalitātes  

paaugstināšanai 

  

4.2. Prasme sasniegt darba rezultātus, 

uzņemoties personīgo atbildību par teicamu 

darba izpildi. Dalība novada pozitīva tēla 

veidošanā, veicot publikācijas savas 

darbības sfēras jomā. 

  

4.3. Gatavība aktīvi rīkoties, noteikt un 

risināt problēmas, meklēt iespējas uzlabot 

darba rezultātus. 

  

4.4. Spēja savlaicīgi reaģēt noteiktās 

situācijās, pieņemot lēmumu par attiecīgās 

rīcības nepieciešamību. Dažādos amatu 

līmeņos var tikt pieņemti dažādas pakāpes 

lēmumi, sākot no lēmuma veikt konkrētu 

darbību, kas balstīta uz iepriekšēju 

precedentu, un beidzot ar stratēģiskiem 

lēmumiem, kur pastāv zināma neskaidrība 

un risks par lēmuma pareizību. 

  

 

Rādītājs punkti punkti punkti punkti 

Darbinieka pašnovērtējums 17 18 19 20 

Vadītāja novērtējums 17 18 19 20 

Novērtējums pēc abpusējām sarunām 17 18 19 20 

 

Piezīmes intervijas laikā 

 

 

Individuālie darba izpildes mērķi; mācību vajadzības – uzdevumi nākamajam laika posmam 

(semināri, pieredzes apmaiņa, konferences, profesionālās literatūras lasīšana; prezentāciju 

gatavošana, individuālās apmācības pie vadītāja vai pieredzējuša kolēģa, gadījumu analīze, jaunu 

pienākumu uzņemšanās, u.c.) 

Ko tieši jāiemācās vai jāapgūst: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Kopējais vērtējums punktos par II daļu ______________________ 

 

Kopējais vērtējums punktos par I un II daļām ________________ 

 

Apstiprinu darbības novērtēšanas rezultātus. 

 

Darbinieks___________________________________________________   

 (paraksts, vārds, uzvārds, datums)  
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Tiešais iestādes vadītājs_______________________________________ 

    (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 

Iestādes vadītājs, Izpilddirektors vai pilnvarotā persona ________________________________  

(paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 

Noteiktā mēnešalga atbilstoši novērtēšanas rezultātiem- 

 

Noteiktā maksimālā mēnešalga 

atbilstošai mēnešalgu grupai EUR¹ 

sareizina ar  

Kopējais vērtējums 

punktos : 100 

Noteiktā mēnešalga, 

atbilstoši  novērtēšanas 

rezultātiem  EUR 

   

 

 

Iestādes vadītājs______________________________________________ 

   (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 

 

44.  
LĒMUMS Nr.395 

Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, L.Pētersone 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo L.Pētersone. 

Par jautājumu izsakās A.Vanags, I.Kalniņa, A.Vanags.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturto daļu, 11.panta pirmo daļu, 1., 2 

un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru 

kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 

1.pielikumu, Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 37.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt no 2020.gada 1.janvāra: 

1.1. Jēkabpils novada administrācijas darbinieku mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgas grupai (pielikums Nr.1).  

1.2. Jēkabpils novada iestāžu vadītāju mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai 

mēnešalgas grupai (pielikums Nr.2). 

1.3. Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku mēnešalgas maksimālo 

apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai (pielikums Nr.3). 

2. Summēto darba laiku, nosakot stundas tarifa likmi no amatam apstiprinātās maksimālās algas, 

piemēro sekojošiem amatiem: autobusa vadītājs, automobiļa vadītājs, aprūpētājs sociālās aprūpes 

namā “Mežvijas”, kultūras nama vadītājs, kultūras pasākumu organizētājs. 

 

PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.395 (protokols Nr.18, 44.punkts) 
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Jēkabpils novada administrācijas darbinieku mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgas grupai 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums  Slodze Mēneš 

algas grupa 

Alga EUR par 

likmi 

1 Pašvaldības izpilddirektors 1 14 1472 

2 Izglītības pārvaldes vadītājs 1 11 1348 

3 Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājs 1 11 1174 

4 Galvenais speciālists izglītības jautājumos 1 10 1255 

5 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītājs 

1 10 1174 

6 Juriskonsults 1 10 1174 

7 Lietvedības nodaļas vadītājs 1 10 1118 

8 Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja 

vietnieks 

1 10 1118 

9 Teritoriālās plānošanas speciālists 1 10 993 

10 Projektu speciālists 1 10 993 

11 Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs 1 10 957 

12 Rubenes pagasta pārvaldes vadītājs 1 10 957 

13 Zasas pagasta pārvaldes vadītājs 1 10 957 

14 Jurists - iepirkuma speciālists 1 9 1038 

15 Vecākais nodokļu administrators 1 9 993 

16 Vecākais grāmatvedis 1 9 955 

17 Īpašumu pārvaldīšanas speciālists 1 9 903 

18 Informācijas un sabiedrisko attiecību 

speciālists 

1 9 903 

19 Personas datu aizsardzības speciālists 1 9 903 

20 Būvinženieris 1 9 903 

21 Datorspeciālists 1 9 903 

22 Algu grāmatvedis 1 9 903 

23 Materiālu uzskaites grāmatvedis 1 9 903 

24 Grāmatvedis  1 9 903 

25 Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs 1 9 849 

26 Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs 1 9 849 

27 Kalna pagasta pārvaldes vadītājs 1 9 849 

28 Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs 1 9 849 

29 Finansists - ekonomists 1 8 1067 

30 Ārsta palīgs/feldšeris 1 8 878 

31 Galvenais kasieris 1 8 829 

32 Lietvedis - sekretārs 1 8 812 

33 Darba aizsardzības speciālists 1 8 722 

34 Sekretārs - arhivārs 0,5 7 767 

35 Vecākais elektriķis 1 7 722 

36 Atbildīgais par autotransportu-automobiļa 

vadītājs /ar sagādnieka funkcijām/ 

1 6 631 

 

 

PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.395 (protokols Nr.18, 44.punkts) 

 

Jēkabpils novada iestāžu vadītāju mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai 

mēnešalgas grupai 
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Nr.p.k. Amata nosaukums  Slodze Mēneš 

algas grupa 

Alga EUR 

par likmi 

 Bāriņtiesa    

1 Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar bāriņtiesas locekļa 

amata pienākumiem Leimaņu pagastā 
1 11 

 

1124 

2 Bāriņtiesas loceklis pagasta pārvaldē: Ābeļos-

0,4; Rubenē-0,4; Dignājā-0,3; Dunava, Kalna un 

Zasas pagastos-1 

2,1 9 

 

903 

 Dzimtsarakstu nodaļa    

1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 0,5 9 855 

 Sociālais dienests      

1 Sociālā dienesta vadītājs 1 10 1047 

2 Vecākais sociālais darbinieks (Zasas un Kalna 

pagastos) 
1 8 

 

837 

3 Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” vadītājs 0,6 8 773 

4 Sociālais darbinieks pagasta pārvaldē: Ābeļi-0,9; 

Dignāja-0,5; Dunava-0,7; Leimaņi-0,4; Rubene-

1; darbam ar ģimenēm ar bērniem-1 

4,5 8 

 

746 

5 Aprūpētājs sociālās aprūpes namā “Mežvijas” 4,5 3 505 

6 Aprūpētājs Zasas pagastā  1 3 505 

 Kultūras pārvalde    

1 Kultūras pārvaldes vadītājs 1 10 1075 

2 Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks metodiskajā 

darbā 
1 10 1005 

3 Jaunatnes lietu speciālists  1 9 903 

4 Muzeja vadītājs 1 8 829 

5 Kultūras pasākumu organizators 3 7 756 

6 Sporta pasākumu organizators  1 6 848 

7 Amatniecības centra koordinators 1 6 565 

 Bibliotēkas     

1 Ābeļu bibliotēkas vadītājs 1 6 633 

2 Dignājas bibliotēkas vadītājs 1 6 633 

3 Dunavas bibliotēkas vadītājs 1 6 633 

4 Kalna bibliotēkas vadītājs 0,6 6 633 

5 Leimaņu bibliotēkas vadītājs 1 6 633 

6 Rubenes bibliotēkas vadītājs 1 6 633 

7 Zasas bibliotēkas vadītājs 1 6 633 

8 Bibliotekārs Kalna bibliotēkā 0,4 6 584 

 

  

PIELIKUMS Nr.3 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.395 (protokols Nr.18, 44.punkts) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku mēnešalgas maksimālo 

apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums  Pagasts Slodze Mēneš 

algas 

grupa 

Alga 

EUR par 

likmi 

1 Komunālās saimniecības 

vadītājs un darba aizsardzības 

speciālists 

Ābeļu PP 1 8 
 

812 

2 Komunālās saimniecības 

vadītājs 
Zasas PP 1 8 724 
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3 Komunālās saimniecības 

vadītājs 

Rubenes PP 

Dunavas PP 
2 8 

 

687 

4 Autobusa vadītājs  

Ābeļu psk. 1   

Dignājas psk. 1 

Dunavas PP 1 

Leimaņu PP 1  

Zasas vsk. 1   

Rubeņu psk. 1 

6 7 624 

5 Veselības aprūpes speciālists Rubenes PP 0,5 7 595 

6 
Klientu apkalpošanas 

speciālists 

KAC Rubenes PP 1,6 

Ābeļu PP 1 

Zasas PP 1 

3,6 6 667 

7 Klientu apkalpošana speciālists 

Dignājas PP 1 

Dunavas PP 1 

Leimaņu PP 1 

Kalna PP 1 

4 6 631 

8 Automobiļa vadītājs /ar 

sagādnieka funkcijām/ 
Zasas PP 1 6 631 

9 Skolas pārzinis Zasas vsk. 1 6 577 

10 
Komunālās saimniecības 

pārzinis 

Dignājas PP 1 

Leimaņu PP 1  

Kalna PP 1 

3 6 565 

11 Saimniecības pārzinis Dignājas psk. 1 1 6 565 

12 Sporta zāles pārzinis Zasas vsk. 1 6 565 

13 Datoradministrators  Ābeļu psk. 0,25 6 565 

14 Daiļdārznieks Rubenes PP 1 5 595 

15 Parka dārznieks Zasas PP 1 5 595 

16 Vecākais pavārs  

Rubenes psk. 1 

Dignājas psk.1 

Zasas vsk. 1 

SAN “Mežvijas” 1 

4 5 577 

17 Lietvedis  

Dignājas psk.0,4 

Rubeņu psk. 0,5 

Zasas vsk. 1 

Ābeļu psk. 1 

2,9 4 573 

18 Remontstrādnieks-automobiļa 

vadītājs 

Rubenes PP 1 

Kalna PP 0,3 
1,3 5 504 

19 Traktora vadītājs Ābeļu PP 1 5 504 

20 Pavārs SAN “Mežvijas” 1 4 504 

21 Pavārs Dignājas psk. 0,5 4 474 

22 
Elektriķis 

Dunavas PP 0,5 

Leimaņu PP 0,5 
1 4 474 

23 Remontatslēdznieks Zasas PP 1 4 474 

24 Apkures iekārtas operators Zasas KN 1 2 530 

25 Remontstrādnieks  Rubeņu psk. 1 2 495 

26 

Remontstrādnieks  

Ābeļu psk. 1 

Leimaņu PP 1 

Dunavas PP 0,5 

2,5 2 469 

27 Santehniķis-atslēdznieks  Zasas PP 1 1 450 

28 
Virtuves darbinieks 

Rubeņu psk. 1 

Zasas vsk. 2,5 
3,5 1 450 

29 Laborants datorklasē Zasas vsk. 0,3 1 450 

30 Trauku mazgātājs  Ābeļu psk. 0,5 1 450 

31 Apkopējs sētnieks Dunavas PP 1 1 1 450 

32 Sanitāre-apkopēja  Rubenes PP  0,5 1 450 
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33 Apkopēja-garderobiste 

Zasas vsk.1 

Rubeņu psk. 0,83 

Dignājas psk. 1 

2,83 1 450 

34 Apkopējs  

Ābeļu PP 1 

Ābeļu psk. 4,5 

Dignājas PP 1,2 

Dignājas psk. 0,5 

Dunavas PP 1,3  

Dunavas KN 1 /KP/ 

Dunavas bibl. 0,5 

Kalna KN 1 /KP/ 

Leimaņi PP 1 

Leimaņu TN 0,5 /KP/ 

Kalna PP (dokt.) 1 

Rubenes KN 1 /KP/ 

Rubeņu psk.1,66 

Zasas vsk. 3,5 

Zasas PP 1 

Zasas KN 1 /KP/ 

Mākslas skolas fil. 

Zasā 0,3 

21,96 1 450 

35 Palīgstrādnieks 

 Leimaņi 0,5 

 Zasas 0,5 

 Ābeļi 1 

2 1 450 

36 Tehniskais strādnieks 
Sēlijas prasmju 

muzejs /KP/ 
0,5 1 450 

37 Sētnieks 
Zasas PP (parks) 1  

Leimaņu TN 0,5 /KP/ 
1,5 1 450 

38 Apkopējs-kurinātājs 

Rubenes PP 1 

Rubenes PP, Slates 

SC 1 

Rubenes PP, Slates 

medp. 0,5 

Kalna PP 1 

3,5 1 450 

39 Veļas mazgātājs-apkopējs Rubenes PII 0,75 1 450 

40 Aukle 

Ābeļu psk. PII 1 

Rubenes PII 0,25 

Dignājas psk. 1,3 

Zasas vsk. 2 

4,55 1 450 

41 
Pirmsskolas audzinātāja palīgs 

Zasas vsk. 3 

Rubeņu psk. 1 
3 1 450 

 

 

J.Ratnieks aiziet no sēdes. 

  

45.  
LĒMUMS Nr.396 

Par Administratīvi teritoriālo reformu 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva 

 

Jautājums izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo A.Vanags.  

Par jautājumu izsakās R.Balodis, A.Lemaka (izņemt 2.punktu, par administrāciju pilsētā), R.Balodis, 

K.Štolnieks, A.Lemaka, I.Feldmane. 

Klātesošie diskutē par dažādiem formulējumiem. 
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Saeima 2019.gada 21.martā, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi teritoriālo 

reformu (turpmāk – ATR), nolēmusi turpināt 1998.gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021.gadam 

izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj 

nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz 

iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. 2019.gada 21.marta Saeimas 

paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo 

iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 

5.pantu izstrādā un līdz 2019.gada 1.decembrim iesniedz Saeimai, atbilstoši Saeimas lēmumā 

norādītajiem punktiem, sagatavotu likumprojektu. Arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs 

Juris Pūce savās intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR skarto novadu 

iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu. Saeima 1996.gada 22.februārī pieņēma likumu 

“Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ar kuru apstiprināta un pieņemta 1985.gada 

15.oktobrī Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – Harta), kuras preambulā 

noteikts, ka “Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo Hartu, [..] uzskatot, ka pilsoņu tiesības 

piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes 

dalībvalstīm; [..]”. Hartas 5.pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt 

bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir 

likumīgi atļauts.” 

 Savukārt Latvijas Republikas Satversmes 101.pants nosaka, ka “ikvienam Latvijas pilsonim ir 

tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā [..]”. Iecerētās Administratīvi 

teritoriālās reformas galvenie mērķi ir valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšana.  

1. Jēkabpils novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība, tika izveidots 2009.gadā.  

2. Pēc vidējā iedzīvotāju skaita Latvijas pašvaldības ir vidējas gan ES (9 vieta), gan OECD 

mērogā (mazākas vietējās pašvaldības ir Čehijā, Slovākijā, Francijā, Ungārijā, Austrijā, Igaunijā, Polijā, 

Spānijā, Vācijā, Itālija u.c.) bet pēc vidējās teritorijas ir vēl augstāk (5.vieta). 

 3. Līdz šim valstī praktiski nebija reģionālās politikas, visa valsts ES tika pasniegta kā viens 

attīstības reģions un rezultātā attīstījās tikai Rīga un Pierīga, kas ir sasniegusi ES attīstības vidējo līmeni, 

bet reģionu attīstība pārsvarā ir sasniegusi ap 50% no ES attīstības vidējā līmeņa. Visvairāk novadu 

attīstību iespaido Rīgas tuvums un iepriekšējā saimniekošanas sistēmā izveidotā infrastruktūra. 

 4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sagatavotie dati 

nepierāda, ka lielajos novados attīstība notiek straujāk, kas ir iecerētās reformas pamatarguments visas 

valsts attīstībai. Piemērām: Sējas novada attīstības koeficients ir + 0,677 (2185 iedzīvotāju), Daugavpils 

novads – 1,100 (21301 iedzīvotāju), Salas novads – 0,333 (3741 iedzīvotāju), Jēkabpils pilsēta – 1,112 

(22412 iedzīvotāju), Jēkabpils novads -0,673 (4516 iedzīvotāju). 

5. Administratīvos izdevumus salīdzināt nav iespējams, jo pašvaldības šajos izdevumos iekļauj 

atšķirīgus izdevumus. To atzinusi arī Valsts kontrole. VARAM sarunā ar pašvaldību nevarēja atbildēt par 

iecerēto administratīvo izdevumu samazināšanu, jo nav aprēķinu.  

6. Lauku novados pastiprināsies nomales efekts un sāksies jauns iedzīvotāju migrācijas vilnis no 

laukiem.  

7. Līdz šim Jēkabpils novada pašvaldība pilda likumos noteiktās funkcijas un arī spēj sagatavot 

un iesniegt dažādus projektus, kā sniedz iedzīvotājiem visus noteiktos pakalpojumus. Nav izprotams 

VARAM negatīvais vērtējums par pašvaldību sadarbību nodrošinot būvvaldes, izglītības pārvaldes, 

civilās aizsardzības u.c. komisiju darbu, tādā veidā ekonomiski izmantojot finanšu līdzekļus. 

8. Mehāniska pašvaldību robežu maiņa nesekmēs valsts attīstību un iedzīvotāju labklājības 

celšanu. 

 9. VARAM sagatavojusi dažādu datu apkopojumu, taču tie nepārliecina, ka iecerētā reforma 

sasniegs vēlamo mērķi. Pēc vairākām tikšanās reizēm ar VARAM ministru un darbiniekiem rodas 

iespaids, ka patiesie administratīvi teritoriālās reformas mērķi ir citi, nevis valsts attīstība un iedzīvotāju 

labklājības celšana.  

10. Jēkabpils novadā iedzīvotāji un biedrības aktīvi iesaistās viedokļa paušanā par dažādiem 

jautājumiem, kā, piemēram, par novada administrācijas centra atrašanās vietu, POS termināla 

nepieciešamību, uzņēmējdarbību. Pašvaldība saņem iesniegumus parakstītus ieceru atbalstītāju un pretējā 

viedokļa paudēju. Par administratīvi teritoriālo reformu iedzīvotāji pauduši viedokli, ka neatbalsta 

VARAM izstrādāto administratīvi teritoriālās reformas variantu. 

 11. Saskaņā ar aptauju datiem, iedzīvotāji vairāk uzticas mazajām pašvaldībām, kur lēmumi tiek 

pieņemti vistuvāk iedzīvotājiem. Lielajās pašvaldībās notiks varas centralizācija, kas mazinās iedzīvotāju 

iesaistīšanos demokrātiskajos procesos, mazinās pārstāvniecību no mazajām apdzīvotajām vietām, kas 
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rezultātā samazinās arī uzticēšanos ne vien pašvaldību, bet arī valsts iestādēm, atstājot ietekmi uz valsts 

drošību.  

12. Jēkabpils novada iedzīvotāju viedokļi par VARAM izstrādāto pašvaldības administratīvi 

teritoriālās reformas modeli un alternatīvām reformas iespējām: 

Nr. 

p. 

k. 

Norises laiks Sanāksmes vieta Reģistrējušos 

dalībnieku skaits 

Atbalsta 

1.  04.11.2019. Rubenes pagasts 14 (četrpadsmit) Dalīti: 

1) Piesaista Ilūkstes infrastruktūra; 

2) novadu veidot bijušā rajona 

robežās bez Jēkabpils pilsētas 

2.  05.11.2019. Dunavas pagasts 22 (divdesmit divi) Veidot novadu bijušā rajona 

robežās bez Jēkabpils pilsētas 

3.  06.11.2019. Leimaņu pagasts 16 (sešpadsmit) Veidot novadu bijušā rajona 

robežās bez Jēkabpils pilsētas 

4.  07.11.2019 Zasas pagasts 29 (divdesmit deviņi) Veidot novadu bez Jēkabpils 

pilsētas 

5.  08.11.2019 Dignājas pagasts 22 (divdesmit divi) Veidot novadu bez Jēkabpils 

pilsētas un administrācija, kur 

pašreiz vai tuvāk pilsētai. 

6.  11.11.2019 Ābeļu pagasts 21 (divdesmit viens) Dalīti: 

1) Atbalsta piedāvāto VARAM 

modeli; 

2) Iesaka veidot novada teritoriju 

bez Jēkabpils. 

7.  14.11.2019 Kalna pagasts 19 (deviņpadsmit) 1)Veidot novadu bez Jēkabpils 

pilsētas 

2) Bijušā rajona robežās bez 

Jēkabpils 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 26.11.2019. 

pieprasījumu Nr.111.9/19-1-13/19 par viedokļa izteikšanu par likumprojektu “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums”, pamatojoties uz 1985.gada 15.oktobrī Strasbūrā parakstīto Eiropas vietējo 

pašvaldību hartu, Latvijas Republikas Satversmes 101.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

21.panta pirmās daļas 4.punktu, otro daļu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” esošajā redakcijā. 

2. Ņemot vērā Jēkabpils novada iedzīvotāju viedokli, atbalstīt prioritārā kārtībā: 

2.1. Jēkabpils novada apvienošanos bijušā Jēkabpils rajona administratīvās teritorijas robežās, bez 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības, ar administrācijas atrašanās vietu Jēkabpilī;  

2.2. Jēkabpils novada apvienošanos citā veidojumā, piemēram, mazākā teritorijā par bijušā Jēkabpils 

rajona administratīvo teritoriju vai Sēlijas vēsturiskajā teritorijā ar esošajiem novadiem, bez Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības, pašvaldību labprātīgas apvienošanās kārtībā ar iedzīvotāju skaitu ne mazāk kā 

10000 iedzīvotāju, ar administrācijas atrašanās vietu Jēkabpils pilsētā. 

3. Atbalstīt Jēkabpils pilsētai republikas nozīmes statusa saglabāšanu.    

4. Ievērojot Sēlijas 7. un 8.kongresa rezolūcijas, atbalstīt Sēlijas plānošanas reģiona izveidi, veidojot 

divu līmeņu pašvaldības.  

5. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

un Sēlijas novadu apvienībai. 

 

B.Čākure iziet no sēdes pulksten 13.42. 
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46.  
LĒMUMS Nr.397 

Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā 

 (“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums nav skatīts izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

Par jautājumu izsakās A.Lemaka.  

 

2019.gada 25.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Valsts akciju sabiedrības “Latvijas 

Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, 

iesniegums ar lūgumu pagarināt 2018.gada 30.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-

13.04/137/2018 (JNP/2-8/18/5), par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Mežgale”, Mežgale, 

Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, pasta vajadzībām vēl uz 2 (diviem) gadiem, saglabājot esošo nomas 

maksu. 

2018.gada 30.janvārī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.8-13.04/137/2018 (Nr.JNP/2-

8/18/5) un 2019.gada 18.februārī noslēgta Vienošanās Nr.JNP/2-8/18/5-1 ar Valsts akciju sabiedrību 

“Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu nomu nekustamā īpašuma “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagastā, 

Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 005 0109, ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5674 005 0109 002, par telpu 

Nr.14 – 25,5 m2 platībā, nomu līdz 2019.gada 30. novembrim. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību kustamo 

un nekustamo mantu.  

Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst 

pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta 

pirmajā daļā noteikto, ka nekustamā īpašuma nomas līguma maksimālais termiņš ir 30 gadi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

61.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 73.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Reinis Balodis, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, Kaspars 

Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Veikt grozījumus 2018.gada 30.janvārī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-

13.04/137/2018 (Nr. JNP/2-8/18/5) ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu 

nomu adresē “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 005 0109, 

ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5674 005 0109 002. 

2. Pagarināt 2018.gada 30.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-13.04/137/2018 (Nr. 

JNP/2-8/18/5) ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu nomu adresē 

“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5674 005 0109, ēkā ar 

apzīmējumu kadastrā 5674 005 0109 002, līdz 2021.gada 30.novembrim. 

3. Citi līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

4. Uzdot juriskonsultei sagatavot vienošanos par grozījumiem 30.01.2018.Nedzīvojamo telpu nomas 

līgumā Nr.8-13.04/137/2018 (Nr. JNP/2-8/18/5). 

5. Pilnvarot Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par grozījumiem 

30.01.2018. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, 

reģistrācijas Nr. 40003052790. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

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

 

 

B.Čākure atgriežas sēdē pulksten 13.44.  
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47.  
LĒMUMS Nr.398 

Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā 

 (Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva, V.Rāviņa 

 

Jautājums nav skatīts izskatīts 2019.gada 21.novembra Apvienotajā komiteju sēdē. 

Par jautājumu ziņo V.Rāviņa.  

Par jautājumu izsakās L.Pētersone.  

 

2019.gada 25.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Valsts akciju sabiedrības “Latvijas 

Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, 

iesniegums ar lūgumu pagarināt 2015.gada 27.februārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-

13.04/269/2015 (ZPP/16-26/15/21), par nedzīvojamo telpu nomu adresē Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagastā, 

Jēkabpils novadā, pasta vajadzībām vēl uz 2 (diviem) gadiem, saglabājot esošo nomas maksu. 

2015.gada 27.februārī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.8-13.04/269/2015 (ZPP/16-

26/15/21) ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu nomu adresē Zaļā iela 8, 

Zasa, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5698 001 0276, administratīvajā ēkā ar apzīmējumu 

kadastrā 5698 001 0276 001, par kabinetu – kopējā platībā – 71,9 m2 un koplietošanas telpu – kopējā 

platībā – 127,6 m2, nomu līdz 2019.gada 30.novembrim. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību kustamo 

un nekustamo mantu.  

Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst 

pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta 

pirmajā daļā noteikto, ka nekustamā īpašuma nomas līguma maksimālais termiņš ir 30 gadi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

61.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 73.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Reinis Balodis, Baiba Čākure, Ieva Jase, Mārtiņš Līcis, Gints Audzītis, 

Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars Vanags), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Veikt grozījumus 2015.gada 27.februārī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-

13.04/269/2015 (ZPP/16-26/15/21) ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu 

nomu adresē Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5698 001 0276, 

administratīvajā ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5698 001 0276 001. 

2. Pagarināt 2015.gada 27.februārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-13.04/269/2015 

(ZPP/16-26/15/21) ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu nomu Zaļā iela 

8, Zasa, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5698 001 0276, administratīvajā ēkā ar 

apzīmējumu kadastrā 5698 001 0276 001, līdz 2021.gada 30.novembrim. 

3. Citi līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

4. Uzdot juriskonsultam sagatavot vienošanos par grozījumiem 27.02.2015. Nedzīvojamo telpu nomas 

līgumā Nr.8-13.04/269/2015 (ZPP/16-26/15/21). 

5. Pilnvarot Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par grozījumiem 

27.02.2015.Nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, 

reģistrācijas Nr.40003052790. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

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

 

 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

Sēdes protokolam pievienots un pašvaldības mājaslapā pieejams audio ieraksts, ievērojot personas datu 

aizsardzību.  


