LATVIJAS REPUBLIKA
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789,
Tālr. 65220730

JĒKABPILS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpils novadā

2009. gada 31. jūlijā

Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 10:00
Sēdi atklāj plkst. 10:00
Sēdi vada – Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Raginska
Protokolē – Jēkabpils novada domes juriskonsulte Inese Tumanova
Piedalās –
Domes deputāti: Aivars Vanags, Aija Raginska, Intra Kurme, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Uldis
Auzāns, Anita Lemaka, Anda Svarāne, Gints Audzītis, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis (piedalās
balsojumā sākot ar darba kārtības 2. jautājumu).
Nepiedalās – Edmunds Erdlāns, Ināra Blumberga, Edvīns Meņķis.
Sēdē piedalās citas personas – Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs
Vītols, izpilddirektors Jānis Subatiņš, Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš, Kalna
pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale, Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška,
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs Antons
Tropiks, Rubenes pagasta pārvaldes vadītājs Ivars Rubeniņš.
Sēdes vadītāja Aija Raginska ierosina papildināt darba kārtību ar 15. jautājumu „Par līguma
noslēgšanu par degvielas piegādi Jēkabpils novada pašvaldībai”, jo šis jautājums ir ļoti aktuāls un
nepieciešams steidzamības kārtībā to izskatīt:
Atklāti balsojot: PAR –10 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar 15. jautājumu „Par līguma noslēgšanu par degvielas piegādi Jēkabpils
novada pašvaldībai.”

Darba kārtība:
1. Par deputāta Ilgvara Prodišķa pilnvaru apstiprināšanu.
2. Par kultūras un izglītības organizēšanu Jēkabpils novada pašvaldībā.
3. Par Jēkabpils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības un struktūras
apstiprināšanu.
4. Par Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas
izveidošanu.
5. Par Zasas pagasta projekta LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā LatvijasLietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” uzņemto saistību pārņemšanu.
6. Par amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras
„Vienība” direktoram.
7. Par amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu Jēkabpils novada pašvaldības bērnudārza „Zelta
sietiņš” vadītājai.
8. Par amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu
medpunkta vadītājai.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam” apstiprināšanu.
10. Par SIA „Eglainīte” kapitāla daļu pārņemšanu.
11. Par SIA „Zasas aptieka” kapitāla daļu pārņemšanu.
12. Par SIA „Rubenes aptieka” kapitāla daļu pārņemšanu.
13. Par SIA „Rubenītis” kapitāla daļu pārņemšanu.
14. Par pasākuma „Pa Buclera Pēdām” finansiālā atbalsta piešķiršanas izvērtēšanu.
15. Par līguma noslēgšanu par degvielas piegādi Jēkabpils novada pašvaldībai.

1. §
Par deputāta Ilgvara Prodišķa pilnvaru apstiprināšanu
Aleksandrs Vītols
2009. gada 23. jūlijā Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.2) par deputāta
Jura Krūmiņa (Zaļo un Zemnieku savienības saraksts) pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar
viņa iecelšanu Zasas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
2009. gada 24. jūlijā Jēkabpils novada vēlēšanu komisija pamatojoties uz Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu pieņēma lēmumu deputāta Jura
Krūmiņa vietā no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta uzaicināt deputāta kandidātu Ilgvaru
Prodišķu.
Jēkabpils novada pašvaldība 2009. gada 28. jūlijā saņēma Ilgvāra Prodišķa piekrišanu stāties
deputāta Jura Krūmiņa vietā, kura pilnvaras ir izbeigušās.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 2009. gada 24. jūlija lēmumu
(sēdes protokola Nr. 6, 2.§), Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta
pirmo daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 10., 27.
punktu,
Atklāti balsojot: PAR –10 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt deputāta kandidāta Ilgvara Prodišķa stāšanos Jēkabpils novada domes deputāta
amatā un deputāta pilnvaras.
2. Ievēlēt deputātu Ilgvaru Prodišķi par Jēkabpils novada domes finanšu komitejas locekli.
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2. §
Par kultūras un izglītības organizēšanu Jēkabpils novada pašvaldībā
Uldis Auzāns
2009. gada 20. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta Agitas Ikaunieces 09.07.2009. vēstule,
kurā viņa pauž satraukumu par to, kādā veidā turpmāk tiks nodrošināta Jēkabpils reģiona koru
darbība ne tikai mākslinieciski, un aicina saglabāt pašvaldībā kultūras darba
organizatora/koordinatora matu.
2009. gada 27. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta Kultūras ministrijas Nemateriālā
kultūras mantojuma valsts aģentūras 20.07.2009. vēstule Nr. 1-5/342 ar aicinājumu izveidot
novadā kultūras un izglītības organizatora amatu, kas rūpētos arī par tautas mākslas kolektīvu
pastāvēšanu un attīstību, uzturot ciešas saites ar Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru.
2009. gada 29. jūlijā Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
pieņēma lēmumu pilnvarot Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi uzsākt sarunas ar
citām novadu pašvaldībām par iespējam izveidot kopīgu kultūras un izglītības koordinatora štata
vienību, lai nodrošinātu vienotu, saskaņotu un organizētu kultūras un izglītības pasākumu rīkošanu
vairāku Jēkabpils novadam blakus esošo novadu teritorijā un novadu interešu pārstāvēšanu valsts
mērogā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2009. gada 29. jūlija lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi uzsākt sarunas ar citām novadu
pašvaldībām par iespējam izveidot kopīgu kultūras un izglītības koordinatora štata vienību, lai
nodrošinātu vienotu, saskaņotu un organizētu kultūras un izglītības pasākumu rīkošanu vairāku
Jēkabpils novadam blakus esošo novadu teritorijā un novadu interešu pārstāvēšanu valsts mērogā.
3. §
Par Jēkabpils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības un struktūras
apstiprināšanu
Aija Raginska
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29. jūlija lēmumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par
grāmatvedību” 2. panta pirmo daļu un otro daļu, Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra
noteikumus nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumus nr. 867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldībā pamatbudžeta uzskaites kārtību ar daļēji decentralizētu
grāmatvedības uzskaites sistēmu.
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2. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības centralizēto grāmatvedības uzskaites sistēmu speciālā
budžeta, ziedojumu un dāvinājumu uzskaiti sākot ar 2010.gada 01.janvāri. Speciālā budžeta
naudas līdzekļu kontu slēgšana un atvēršana tiek veikta ar novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
3. Izmantot SIA ZZ Dats Grāmatvedības uzskaites sistēmas programmatūru Jēkabpils novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites veikšanai.
4. Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs grāmatvedības uzskaiti ar SIA ZZ Dats
Grāmatvedības uzskaites programmatūru uzsākt ar 2010.gada 01. janvāri.
5. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības grāmatvedības struktūru:
Finanšu un ekonomikas nodaļa
Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedība
Dignājas pagasta pārvaldes grāmatvedība
Dunavas pagasta pārvaldes grāmatvedība
Leimaņu pagasta pārvaldes grāmatvedība
Kalna pagasta pārvaldes grāmatvedība
Rubenes pagasta pārvaldes grāmatvedība
Zasas pagasta pārvaldes grāmatvedība
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu un ekonomika nodaļas vadītājai.
4. §
Par Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas
izveidošanu
Aija Raginska
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 61. pantu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, likumu „Par 2009. gada
budžeta grozījumiem”,
Atklāti balsojot: PAR –10 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss
(A. Svarāne), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izveidot Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisiju 3 (triju)
locekļu sastāvā:
Elga Ūbele – Jēkabpils rajona izglītības pārvaldes vadītāja;
Anda Svarāne – sabiedrisko organizāciju pārstāve;
Biruta Vaivode – galvenā grāmatvede.
5. §
Par Zasas pagasta projekta LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā LatvijasLietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”
uzņemto saistību pārņemšanu
Aija Raginska
Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Zemgales Plānošanas reģiona 01.07.2009. vēstuli Nr.48.1/11 „Par partnerības deklarācijas iesniegšanu projektā LLI-023 „Amatniecības pārrobežu
sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs””.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pārejas noteikumu I3.
punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
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Līdz ar to, lai turpinātu uzsāktā projekta administrēšanu un projektā paredzēto pasākumu
īstenošanu, ir nepieciešama Jēkabpils novada domes piekrišana.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas
noteikumu 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist uzsāktā Zasas pagasta projekta LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības
tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” uzņemto saistību pārņemšanai.
2. Parakstīt partnerības deklarāciju projektam LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības
tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”.

6. §
Par amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu
Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras „Vienība” direktoram
Aija Raginska
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29. jūlija lēmumu un
pamatojoties uz likums „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras „Vienība” direktoram amatalgu (algas
likmi) Ls 250 (divi simti piecdesmit lati) mēnesī.
2. Lēmums stājās spēkā 2009. gada 1. augustā.

7. §
Par amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu
Jēkabpils novada pašvaldības bērnudārza „Zelta sietiņš” vadītājai
Aija Raginska
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29. jūlija lēmumu un
pamatojoties uz likums „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības bērnudārza „Zelta sietiņš” vadītājai amatalgu (algas
likmi) Ls 264,00 (divi simti sešdesmit četri lati) apmērā par slodzi - 0,85.
2. Lēmums stājās spēkā 2009. gada 1. augustā.
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8. §
Par amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu
Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu medpunkta vadītājai
Aija Raginska
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29. jūlija lēmumu un
pamatojoties uz likums „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu medpunkta vadītājai amatalgu (algas
likmi) Ls 200,00 (divi simti lati) apmērā par slodzi - 0,7.
2. Lēmums stājās spēkā 2009. gada 1. augustā.

9. §
Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam” apstiprināšanu
Aija Raginska
Noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldībai aprēķināto, no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu Jēkabpils novada
pašvaldības funkciju veikšanai un norēķiniem Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
likumu „Par valsts budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2009. gadam”, likumu „Par grozījumiem
„Par valsts budžetu 2009. gadam”,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam”.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam ieņēmumos Ls
2 299 878, saskaņā ar 1. pielikumu.
3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam izdevumos Ls
3 669 434, saskaņā ar 2. pielikumu.
4. Apstiprināt izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīto līdzekļu atlikumu uz
2009. gada 01. janvāri Ls 1 198 417 apmērā un paredzēt kases apgrozāmo līdzekļu apjomu
uz 2009. gada beigām Ls 2756 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.
5. Noteikt, ka no novada domes pamatbudžeta konta pagasta pārvaldēm naudas līdzekļu
pārskaitījumus veikt katra mēneša 5., 15., un 25. datumos, ja datums iekrīt brīvdienā,
pārskaitījumus veikt nākamajā darba dienā.
6. Jēkabpils novada pagasta pārvaldēm ieņēmumu – izdevumu tāmes iesniegt Jēkabpils novada
domes priekšsēdētājam apstiprināšanai līdz 2009. gada 15. augustam.
7. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2009.
gada grozījumiem, saskaņā ar 4. pielikumu.
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10. §
Par SIA „Eglainīte” kapitāla daļu pārņemšanu
Aija Raginska, Jānis Subatiņš
Jēkabpils novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja SIA „Eglainīte” (reģistrācijas Nr.
– 2300 kapitāla daļas ar vienas
kapitāla daļas nominālvērtību Ls 1,00.

45403006970, juridiskā adrese „Kastaņi”-2, Dunavas pag., Jēkabpils nov.)

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pārejas noteikumu I3.
punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir pašvaldība, kurai pieder šīs
kapitāla daļas.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta otrā daļa
nosaka, ka „gadījumā, kad attiecīgā pašvaldība tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu
turētāju kļūst pašvaldība, kura ir reorganizētās pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja.”
Līdz ar to, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par kapitāla daļu pārņemšanu un Uzņēmumu
reģistrā iesniegt precizēto dalībnieka reģistru.
SIA Eglainīte” valdes locekļa Jāņa Jukša pilnvaras izbeidzas 2009. gada 24. augustā. Līdz ar
to ir nepieciešams no jauna iecelt SIA Eglainīte” valdes locekli. Jānis Jukšs piekrīt turpināt valdes
locekļa pienākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
11. panta pirmās daļas 1. punktu, 11. panta otro daļu, Komerclikuma 187. pantu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt SIA „Eglainīte” (reģistrācijas Nr. 45403006970, juridiskā adrese „Kastaņi”-2, Dunavas pag.,
2300 kapitāla daļas ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību Ls 1,00.
2. Apstiprināt SIA „Eglainīte” precizēto dalībnieku reģistru (pielikumā).
3. Iecelt Jāni Jukšu par SIA „Eglainīte” valdes locekli.
4. Uzdot SIA „Eglainīte” valdes loceklim reģistrēt izmaiņas Uzņēmumā reģistrā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.

Jēkabpils nov.)

Pielikums lēmumam
„Par SIA „Eglainīte” kapitāla daļu pārņemšanu”

SIA „Eglainīte”
Reģistrācijas Nr. 45403006970
Juridiskā adrese „Kastaņi”-2, Dunavas pag., Jēkabpils nov.
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Precizētais
DALĪBNIEKU REĢISTRS
Pamatkapitāls:
Kapitālu daļu skaits:
Vienas kapitāla daļas vērtība:

Ls 2300,00
2300
Ls 1,00

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI:
Kapitāla daļu turētāja nosaukums,
reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese
Dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits
Piederošo kapitāla daļu kopējā vērtība
Apmaksas datums

Jēkabpils novada pašvaldība
90009116789
Rīgas iela 150a, Jēkabpils
2300 (divi tūkstoši trīs simti) kapitāla daļas
2300,00
10.01.2004.

11. §
Par SIA „Zasas aptieka” kapitāla daļu pārņemšanu
Aija Raginska, Jānis Subatiņš
Jēkabpils novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja SIA „Zasas aptieka” (reģistrācijas Nr.
45403005341, juridiskā adrese „Zasas ambulance”, Zasas pag., Jēkabpils nov.) - 4122 kapitāla daļas ar vienas
kapitāla daļas nominālvērtību Ls 1,00.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pārejas noteikumu I3.
punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir pašvaldība, kurai pieder šīs
kapitāla daļas.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta otrā daļa
nosaka, ka „gadījumā, kad attiecīgā pašvaldība tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu
turētāju kļūst pašvaldība, kura ir reorganizētās pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja.”
Līdz ar to, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par kapitāla daļu pārņemšanu un Uzņēmumu
reģistrā iesniegt precizēto dalībnieka reģistru.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
11. panta pirmās daļas 1. punktu, 11. panta otro daļu, Komerclikuma 187. pantu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt SIA „Zasas aptieka” (reģistrācijas Nr. 45403005341, juridiskā adrese „Zasas ambulance”,
4122 kapitāla daļas ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību Ls 1,00.
2. Apstiprināt SIA „Zasas aptieka” precizēto dalībnieku reģistru (pielikumā).
3. Uzdot SIA „Zasas aptieka” valdes loceklim reģistrēt izmaiņas Uzņēmumā reģistrā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.

Zasas pag., Jēkabpils nov.)
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Pielikums lēmumam
„Par SIA „Zasas aptieka” kapitāla daļu pārņemšanu”

SIA „Zasas aptieka”
Reģistrācijas Nr. 45403005341
Juridiskā adrese „Zasas ambulance”, Zasas pag., Jēkabpils nov.

Precizētais
DALĪBNIEKU REĢISTRS
Pamatkapitāls:
Kapitālu daļu skaits:
Vienas kapitāla daļas vērtība:

Ls 4122,00
4122
Ls 1,00

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI:
Kapitāla daļu turētāja nosaukums,
reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese
Dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits
Piederošo kapitāla daļu kopējā vērtība
Apmaksas datums

Jēkabpils novada pašvaldība
90009116789
Rīgas iela 150a, Jēkabpils
4122 kapitāla daļas
4122,00
15.01.2004.

12. §
Par SIA „Rubenes aptieka” kapitāla daļu pārņemšanu
Aija Raginska, Jānis Subatiņš
Jēkabpils novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja SIA „Rubenes aptieka” (reģistrācijas Nr.
100 kapitāla daļas ar vienas
kapitāla daļas nominālvērtību Ls 22,00.

45403005388, juridiskā adrese „Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkabpils nov.)

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pārejas noteikumu I3.
punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir pašvaldība, kurai pieder šīs
kapitāla daļas.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta otrā daļa
nosaka, ka „gadījumā, kad attiecīgā pašvaldība tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu
turētāju kļūst pašvaldība, kura ir reorganizētās pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja.”
Līdz ar to, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par kapitāla daļu pārņemšanu un Uzņēmumu
reģistrā iesniegt precizēto dalībnieka reģistru.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
11. panta pirmās daļas 1. punktu, 11. panta otro daļu, Komerclikuma 187. pantu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu,
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Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt SIA „Rubenes aptieka” (reģistrācijas Nr. 45403005388, juridiskā adrese „Zelta sietiņš”,
Rubenes pag., Jēkabpils nov.) 100 kapitāla daļas ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību Ls 22,00.
2. Apstiprināt SIA „Rubenes aptieka” precizēto dalībnieku reģistru (pielikumā).
3. Uzdot SIA „Rubenes aptieka” valdes loceklim reģistrēt izmaiņas Uzņēmumā reģistrā.
4. Uzdod SIA „Rubenes aptieka” valdes loceklim sagatavot grozījumus statūtos, paredzot
pamatkapitāla sadalījumu – 2200 kapitāla daļas ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību Ls 1,00.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.
Pielikums lēmumam
„Par SIA „Rubenes aptieka” kapitāla daļu pārņemšanu”

SIA „Rubenes aptieka”
Reģistrācijas Nr. 45403005388
Juridiskā adrese „Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkabpils nov.

Precizētais
DALĪBNIEKU REĢISTRS
Pamatkapitāls:
Kapitālu daļu skaits:
Vienas kapitāla daļas vērtība:

Ls 2200,00
100
Ls 22,00

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI:
Kapitāla daļu turētāja nosaukums,
reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese
Dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits
Piederošo kapitāla daļu kopējā vērtība
Apmaksas datums

Jēkabpils novada pašvaldība
90009116789
Rīgas iela 150a, Jēkabpils
100 kapitāla daļas
2200,00
23.12.2003.

13. §
Par SIA „Rubenītis” kapitāla daļu pārņemšanu
Aija Raginska, Jānis Subatiņš
Jēkabpils novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja SIA „Rubenītis” (reģistrācijas Nr.
45403015761, juridiskā adrese „Rubene”, Rubenes pag., Jēkabpils nov.) 26600 kapitāla daļas ar vienas kapitāla
daļas nominālvērtību Ls 1,00.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pārejas noteikumu I3.
punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir pašvaldība, kurai pieder šīs
kapitāla daļas.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. panta otrā daļa
nosaka, ka „gadījumā, kad attiecīgā pašvaldība tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu
turētāju kļūst pašvaldība, kura ir reorganizētās pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja.”
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Līdz ar to, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par kapitāla daļu pārņemšanu un Uzņēmumu
reģistrā iesniegt precizēto dalībnieka reģistru.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29.
jūlija lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
11. panta pirmās daļas 1. punktu, 11. panta otro daļu, Komerclikuma 187. pantu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt SIA „Rubenītis” (reģistrācijas Nr. 45403015761, juridiskā adrese „Rubene”, Rubenes pag.,
26600 kapitāla daļas ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību Ls 1,00
2. Apstiprināt SIA „Rubenītis” precizēto dalībnieku reģistru (pielikumā).
3. Uzdot SIA „Rubenītis” valdes loceklim reģistrēt izmaiņas Uzņēmumā reģistrā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.

Jēkabpils nov.)

Pielikums lēmumam
„Par SIA „Rubenītis” kapitāla daļu pārņemšanu”

SIA „Rubenītis”
Reģistrācijas Nr. 45403015761
Juridiskā adrese „Rubene”, Rubenes pag., Jēkabpils nov.

Precizētais
DALĪBNIEKU REĢISTRS
Pamatkapitāls:
Kapitālu daļu skaits:
Vienas kapitāla daļas vērtība:

Ls 26600,00
26600
Ls 1,00

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI:
Kapitāla daļu turētāja nosaukums,
reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese
Dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits
Piederošo kapitāla daļu kopējā vērtība
Apmaksas datums

Jēkabpils novada pašvaldība
90009116789
Rīgas iela 150a, Jēkabpils
26600 (divi tūkstoši trīs simti) kapitāla daļas
26600,00
12.08.2008.

14. §
Par pasākuma „Pa Buclera Pēdām” finansiālā atbalsta piešķiršanas izvērtēšanu
Aija Raginska
2009. gada 22. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta Biedrības Pilsētas Fotoklubs un
radošās darbnīcas – fotoplenera vadītājas Daigas Kalniņas vēstule, kurā viņa lūdz finansiālo
atbalstu radošās darbnīcas – fotoplenēra „Pa Buclera Pēdām” norisi, piešķirot Ls 80,00.
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Pasākuma rīkotājs Biedrības Pilsētas Fotoklubs. Pasākuma norises vieta izvēlēta Mārtiņa Buclera
dzimtā puse – Jēkabpils rajons (pielikumā skat. projekta aprakstu un programmu). Plānotais norises
laiks 15. – 16. augusts.
No vēstulei pievienotās norises programmas redzams, ka pasākuma norise ir plānota Atašienes
apkaimē, kas atrodas ārpus Jēkabpils novada teritorijas.
Katra pasākumu atbalstoša pašvaldība iegūs fotoplenēra rezultātu – lielu attēlu ar profesionālu
fotogrāfu redzējumu uz šī reģiona vidi, cilvēkiem, notikumiem.
Izvērtējot šobrīd esošos finanšu resursu ekonomijas nepieciešamību, Jēkabpils novada domes
apvienotā komiteja nolēma šobrīd pašvaldības budžetā nav paredzēti papildus finanšu līdzekļi šāda
veida pasākumu finansiālajam atbalstam. Līdz ar to finanšu līdzekļu piešķiršana šobrīd nav
iespējama.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2009. gada 29. jūlija
lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –10 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, U. Auzāns,
A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS – 1
balss (A. Jasis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikt piešķirt finanšu līdzekļus Ls 80,00 apmērā Biedrības Pilsētas Fotoklubs rīkotajam
pasākumam „Pa Buclera Pēdām”.
15. §
Par līguma noslēgšanu par degvielas piegādi Jēkabpils novada pašvaldībai
Aija Raginska, Janis Subatiņš
2009. gada 20. jūlijā Jēkabpils rajona padomes Interneta mājas lapā tika publicēts paziņojums par
degvielas – benzīna A-95E iegādi Jēkabpils novada pašvaldībai laika periodam no 01.08.2009. līdz
01.03.210.
Pieteicās viens pretendents – Firma „VIADA” SIA, reģistrācijas Nr. 40003038636, kas piedāvā
degvielu, norēķinos izmantojot degvielas kartes vai talonus, ar pastāvīgu atlaidi 0,016 Ls ar PVN
par 1 litru no iepirkuma dienas esošās cenas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR –11 balsis (A. Vanags, A. Raginska, I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Jasis, U.
Auzāns, A. Lemaka, A. Svarāne, G. Audzītis, I. Martinova, I. Prodišķis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Parakstīt līgumu ar firmu „VIADA” SIA, reģistrācijas Nr. 40003038636, par degvielas – benzīna
A-95E piegādi Jēkabpils novada pašvaldībai līdz 2010. gada 01. martam.
Sēdes vadītāja Aija Raginska paziņo, ka sēdes darba kārtība izskatīta.
Sēdes vadītāja informē deputātus, kas ir ievēlēti administratīvās komisijas un iepirkumu komisijas
sastāvā, par nepieciešamību sasaukt pirmās komisiju sēdes, lai ievēlētu komisiju priekšsēdētājus,
vietniekus, izstrādātu nolikumus un uzsāktu komisiju darbu.
12

Sēdes vadītāja informē novada pagasta pārvalžu vadītājus par kārtību, kādā tiks risināti jautājumi ar
Valsts nodarbinātības dienestu, uzsverot, ka šāda rakstura jautājumi saglabāsies pagastu pārvalžu
kompetencē.
Juriskonsulte Inese Tumanova informē deputātus par nepieciešamību iesniegt Lietvedības nodaļā
transportlīdzekļu tehnisko pašu kopijas un īpašnieku piekrišanas, lai varētu pabeigt noformēt
patapinājuma līgumus.
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš informē deputātus 2009. gada 30. jūlija
sanāksmes rezultātiem skolu jautājumu risināšanā.
Sēdes vadītāja informē par pasākumiem Dunavas pagastā.
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš informē par visām pagastu pārvaldēm
nosūtīto vēstuli ar aicinājumu esošiem darbiniekiem līdz 2009. gada 31. jūlijam pieteikties uz
Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas brīvajām štatu amatiem.
Sēdes vadītāja paziņo par nākamo kārtējo domes un komiteju sēdēm:
1. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja notiks 2009. gada 13. augustā (norises
laiks komitejas priekšsēdētājam jāsaskaņo ar domes priekšsēdētāju);
2. Attīstības un tautsaimniecības komiteja notiks 2009. gada 13. augustā plkst. 11:00;
3. Finanšu komiteja notiks 2009. gada 13. augustā (norises laiks tiks precizēts un paziņots).
4. Domes kārtējā sēde notiks 2009. gada 20. augustā plkst. 11.00.

Sēdi vadīja

_________________________(paraksts, datums)

Aija Raginska

Sēdi protokolēja

________________________(paraksts, datums)

Inese Tumanova

Sēdi slēdz plkst. 11:00.
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