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Jēkabpilī 

 

2012.gada 24.maijā          Precizētie saistošie noteikumi Nr.8 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

24.05.2012. sēdes lēmumu Nr.209 (protokols Nr.8). 

 

Precizēti ar Jēkabpils novada domes  

26.07.2012. sēdes lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11). 

 

 

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu, 

24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 5.1., 5.2., 5.3.,  5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13. punktu 

jaunā redakcijā: 

„5.1. Ābeļu pagasta pārvalde (reģistrācijas  Nr. 90000045796, adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.2. Dignājas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000045461, adrese „Kamenes”, Dignājas 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.3. Dunavas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000045298, adrese „Kastaņi-7”, Dunava, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.4. Kalna pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000024559, adrese „Atvari”, Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.5. Leimaņu pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000046128, adrese „Mežgale”, Mežgale, 

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads); 

5.6. Rubenes pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000046927, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.7. Zasas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000024347, adrese „Astras”, Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.8. Jēkabpils novada pašvaldība, turpmāk - pašvaldības administrācija, (reģistrācijas Nr. 

90009116789, adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils); 
5.9. Ābeļu pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000045796, adrese „Ābeļu pamatskolas”, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads); 
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5.10. Bērzgala pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000047763, adrese Bērzgala skola, Leimaņu 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.11. Dignājas pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000046984, adrese Dignāja, Dignājas pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.12. Dunavas pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000047405, adrese „Dunavas skola”, Dunava, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.13. Rubenes pamatskola (reģistrācijas Nr. 90002256584, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.14. Zasas vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000027841, adrese Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads).” 

 

2. Izteikt 5.16., 5.17., 5.18.,  5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25., 5.26., 5.27., 

5.28., 5.29., 5.30., 5.31., 5.32. punktu jaunā redakcijā: 

„5.16. Ābeļu tautas nams (reģistrācijas Nr. 90000047566, adrese „Pagastmāja”, Brodi,  Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.17. Dunavas kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000047477, adrese „Dunavas skola”, Dunava, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.18. Kalna kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000028480, adrese „Zītari”, Dubulti, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.19. Leimaņu tautas nams (reģistrācijas Nr. 90000047778, adrese „Leimaņi”, Leimaņu pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.20. Rubenes kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90002256601, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.21. Zasas kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000027930, adrese Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.22. Ābeļu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047532, adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads); 
5.23. Dignājas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000046946, adrese „Vārpas”, Dignājas pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.24. Dunavas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047458, adrese „Dunavas skola”, Dunava, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads); 

5.25. Kalna bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000028512, adrese „Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.26. Leimaņu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047725, adrese  „Mežvijas”, Leimaņu pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.27. Liepu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000027911, adrese Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.28. Mežzemes bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000028527, adrese Sprīdīši, Dubulti, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.29. Rubeņu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90002256616, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads); 

5.30. Slates bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90002256620, adrese  Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils 

novads); 

5.31. Tadenavas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047481, adrese „Līdumi”, Dunava, Dunavas 

pagasts, Jēkabpils novads); 

5.32. Zasas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000027860 , adrese „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads).” 

3. Izslēgt 5.33.,5.34., 5.51. punktu. 

4. Papildināt nolikumu ar 6.7. punktu šādā redakcijā: 

„6.7. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa.” 

5. Izslēgt 8.1. punktu. 



 

 

6. Papildināt nolikumu ar 8.5. un 8.6. punktu šādā redakcijā: 

„8.5. SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģistrācijas Nr. 45403003245, juridiskā adrese 

„Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads); 

8.6. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģistrācijas Nr.55403015551, juridiskā adrese Lāčplēša 

iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads).” 

7. Izslēgt 9.3. punktu. 

8. Izteikt 9.4. punktu jaunā redakcijā: 

„9.4. biedrībā „Dvietes senlejas pagastu apvienība”.” 

9. Papildināt nolikumu ar 10. punktu šādā redakcijā: 

„Pašvaldības darbinieki tiek pieņemti darbā, pamatojoties uz domes apstiprināto 

kārtību par darbinieku atlasi un pieņemšanu darbā.” 

10. Papildināt nolikumu ar 11.1.5., 11.1.6., 11.1.7. punktu šādā redakcijā: 

„11.1.5. apbalvojumu piešķiršanas komisija; 

11.1.6. interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas 

komisija; 

11.1.7. nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija.” 

11. Izslēgt 11.2.2. punktu. 

12. Izteikt 12.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

„Pastāvīgās komisijas un darba grupas darbību reglamentē pašvaldības domes 

apstiprināts nolikums.” 

13. Papildināt nolikumu ar 12.
1
 punktu šādā redakcijā: 

 „12.
1
 Domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram ir tiesības ar rīkojumu izveidot 

darba grupas un komisijas atsevišķu uzdevumu un funkciju izpildei.” 

14. Papildināt nolikumu ar 14. punktu šādā redakcijā: 

„14. Pašvaldībai ir savs ģerbonis un karogs, par kuru lietošanu lemj dome.” 

15. Izteikt 17.3. punktu šādā redakcijā: 

„17.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar visām novada 

teritoriālo organizāciju arodbiedrībām, kurās ir apvienojušies vairāk kā vienas iestādes 

darbinieki, un  pašvaldības administrācijas arodorganizāciju vai darbinieku pārstāvi;” 

16. Papildināt nolikumu ar 17.15. punktu šādā redakcijā: 

„17.15. slēdz domes vārdā darba līgumus ar iestāžu vadītājiem atbilstoši domes 

lēmumam par iestādes vadītāja iecelšanu.” 



 

 

17. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: 

„19. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības 

amatpersonas, kā arī izpilddirektors  un citi pašvaldības darbinieki saņem atlīdzību par 

savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumu.” 

18. Izslēgt 21.4., 21.5. punktu. 

19. Izteikt 22.3. punktu šādā redakcijā: 

„22.3. sabiedrisko organizāciju jaunatnes lietu un politikas jautājumu risnāšanā;” 

20. Papildināt nolikumu ar 23.13., 23.14., 23.15. punktu šādā redakcijā: 

„23.13. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu; 

23.14. par dzīvojamo telpu izmantošanu; 

23.15. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;” 

21. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 

„27. Lai nodrošinātu iespēju lielāku iedzīvotāju skaitu informēšanu par pašvaldības 

aktualitātēm un iesaistītu iedzīvotājus jautājumu apspriešanā, komitejām ir tiesības 

rīkot izbraukuma komiteju sēdes ārpus novada pašvaldības administratīvā centra.” 

22. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:  

„32. Komiteju sēdes notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā. Dome var vienoties 

par kārtējo komitejas sēžu citu norises dienu, kas tiek atspoguļots domes sēdes 

protokolā.” 

23. Izslēgt 47. punktu. 

24. Izslēgt 50. punkta otro teikumu. 

25. Papildināt nolikumu ar 50.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„50.
1 

Sadarbības līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, informējot par to domi kārtējā 

domes sēdē. Par sadarbības līgumiem ar ārvalstu institūcijām lemj dome.” 

26. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:  

„53. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 

11.00.” 

 

Domes priekšsēdētājs  E.Meņķis 

 

 


