JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2014.gada 25.septembrī

Nr.11

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Sēde sasaukta plkst. 11:00
Sēdi atklāj: plkst. 11:02
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē –Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags.
Sēdē nepiedalās deputāti – Ināra Blumberga, Aivis Kokins, Modris Pavārs.
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Par Induļa Brodiņa un Sanda Brodiņa iesniegumiem
Par zemes vienības Zasas pagastā, izņemšanu no rezerves zemes fonda un piekritību pašvaldībai
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils
Par īres tiesību piešķiršanu
Par nekustamā īpašuma „Meža Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu
atsavināšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Rāceņi” Dunavas pagasts Jēkabpils novads
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Lillijas” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dignājas pagastā
Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai par 1.Pasaules kara notikumiem Jēkabpils apriņķī
Par finansējuma piešķiršanu Leimaņu pagasta pārvaldei papildus darbiem „Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Mežvijas” telpu grupas vienkāršotā rekonstrukcija par sociālajiem dzīvokļiem
un inženiertīklu tehniskā shēma Leimaņu pagastā”
Par finansējuma piešķiršanu inventāra iegādei Jēkabpils novada Zasas vidusskolai
Par finansējuma iedalīšanu pirmskolas izglītības programmas no 5 gadu vecuma bērniem
īstenošanai 2014.gadā
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru
amatalgu apstiprināšanu
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmskolas grupām
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Ābeļu pamatskolā
Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2014.gada
1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no
2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim
Par saistošo noteikumu Nr.18/2014 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.19/2014 apstiprināšanu Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2014
„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.20/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2013.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
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Par Jēkabpils novada jauniešu iniciatīvu konkursa „Jaunatnes inovācija 2014” nolikuma
apstiprināšanu
Par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas uz prombūtnes laiku
Par finansējuma piešķiršanu „Latviešu Virsnieku apvienība” (Reģ. Nr. 40008002264) A. Porieša
piemiņas pasākumam
Par amatu samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā

Lēmums Nr.202
Par I.B. un S.B. iesniegumiem
______________________________________________________________
A.Vanags, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.,
66.pantiem, un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs), PRET – nav balsis,,
ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt nepilngadīgā A.A.B., aizbildņa I.B. un S.B., iesniegumus kā nepamatotus.
2. Atzīt par tiesisku un pamatotu Jēkabpils novada pašvaldības rīcību, veicot pašvaldības ceļa „Kalnbirzes-Gobas”,
uzturēšanas darbus 2013.gadā, kā arī Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram nosūtot I.B. 2014.gada
28.augusta vēstuli Nr.2-24/827, ar kuru atteikts veikt darbības, lai nodrošinātu lietus ūdeņu noteci no nekustamā
īpašuma „Birznieki”, zemes gabala uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bulīši”.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.203
Par zemes vienības Zasas pagastā,
izņemšanu no rezerves zemes fonda un piekritību pašvaldībai
_______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 15.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumiem Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, un saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2013.gada 22.augusta sēdē
(lēmums Nr.288) apstiprināto teritorijas plānojumu, 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. un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izņemt no rezerves zemes fonda zemes vienību - 0,3 ha platībā un noteikt, ka zemes vienība piekrīt Jēkabpils novada
pašvaldībai un ierakstāma Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (zemes gabala shēma pielikumā).
2. Piešķirt īpašumam, kas sastāv no zemes vienības - 0,3 ha platībā, nosaukumu „Akmeņi – Strēlnieki”.
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Akmeņi – Strēlnieki” Zasas pagasts, zemes vienībai 0,3 ha platībā, nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķi ar kodu - 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
4. Zemes vienības platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
5. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Lēmums Nr.204
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils
__________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt L.V. daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī, administratīvās ēkas telpu
grupas Nr.004 telpu Nr.1 platībā 36.6 kv.m. un koplietošanas telpas Nr.22, 19, 16, 15, 14, 6, ar kopējo koplietošanas
telpu platību 71,50 kv.m. (turpmāk tekstā – Telpas), saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu Nr.3518 līdz
2015.gada 31.augustam, ar mērķi nodrošināt YAMAHA mūzikas skolas darbību.
2. Noteikt nomas maksu par Telpu Nr.1 EUR 1,46 par kv.m., bet par koplietošanas telpām EUR 0,086 par kv.m. , kopā
nomas maksa tiek noteikta EUR 59,59 (piecdesmit deviņi euro 59 centi), tajā skaitā PVN 21%, apmērā.
3. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Nedzīvojamo telpu nomas līgumu saskaņā ar šī lēmuma
1. un 2.punktu.
4. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
Lēmums Nr.205
Par īres tiesību piešķiršanu
___________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.206
Par nekustamā īpašuma „Meža Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai
_____________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
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, kā arī ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece,
Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – 1 balss (Uldis Auzāns), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Meža Anemones”, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, kas sastāv no zemes gabala 3.39 ha platībā, tai skaitā 3.15 ha - mežs, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums.
2. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam „Meža
Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums.

3

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Meža Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, sākumcenu (nosacīto cenu) EUR
30000 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Anemones”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, izsoles noteikumus (Pielikums).
5. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa.
Lēmums Nr.207
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Rāceņi” Dunavas pagasts, Jēkabpils novads
___________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu, un ņemot vērā 2014.gada
18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rāceņi”, Dunavas pagasts, zemes vienības sadalīšanai
saskaņā ar „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rāceņi”, Dunavas pagasts, zemes gabalu 8.4 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā)
un zemes vienību – 1,9 ha platībā un zemes vienību – 0,9 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Mazie Rāceņi”.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mazie Rāceņi”, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabals 6.3 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), zemes gabals 4.5 ha platībā, zemes gabals 5.7 ha platībā
paliek īpašuma „Rāceņi” sastāvā.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Rāceņi”, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība zemes vienībai – 4.5 ha un zemes gabalam 6.3 ha
platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā), un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežniecība zemes vienībai – 5.7 ha platībā.
6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.208
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
„Lillijas” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads
______________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.punktu, un ņemot vērā 2014.gada
18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lillijas”, Ābeļu pagasts, zemes vienības sadalīšanai saskaņā
ar SIA „DL Dati”, reģ.Nr.45403033305, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lillijas”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 33.4 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā)
izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu „Latiņi”.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Latiņi”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 –
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes gabals 0.2 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), paliek īpašuma „Lillijas” sastāvā.
5. Piešķirt adresi „Lillijas” Ābeļu pagasts Jēkabpils novads ēkai un izveidotajai zemes vienībai.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam „Lillijas”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.209
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dignājas pagastā
______________________________________________________
A.Vanags, I.Stūrmane, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, Ministru kabinets
noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”,
Ministru kabinets noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un ņemot vērā 2014.gada
18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvojamās mājas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa maksu Jēkabpils novada Dignājas
pagastā:

Mājas adrese
Dignājas mazā skola
Zariņi

Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifs,
EUR/m2
1,14
1.14

2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajai kārtībai un
apmērā.

Lēmums Nr.210
Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai par 1.Pasaules kara notikumiem Jēkabpils apriņķī
___________________________________________________________
E. Meņķis, I.Stūrmane
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un
ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu
komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu grāmatas izdošanai par 1.Pasaules kara vēsturiskajiem notikumiem Jēkabpils apriņķī,
EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
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2. Naudas līdzekļus pārskaitīt izdevniecībai pēc iesniegtā rēķina.
Lēmums Nr.211
Par finansējuma piešķiršanu Leimaņu pagasta pārvaldei papildus darbiem „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
„Mežvijas” telpu grupas vienkāršotā rekonstrukcija par sociālajiem dzīvokļiem un inženiertīklu tehniskā shēma
Leimaņu pagastā”
________________________________________________________
E. Meņķis, B. Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 15.panta 7.punktu, 21.panta 27.punktu un
ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
Piešķirt Leimaņu pagasta pārvaldei finansējumu EUR 1487,35 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi euro
35 centi) apmērā papildus darbiem siltumtrasei ēkas pagraba telpās remontam, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Lēmums Nr.212
Par finansējuma piešķiršanu inventāra iegādei
Jēkabpils novada Zasas vidusskolai
________________________________________________________________
E. Meņķis, B. Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 15.panta 4.punktu, 21.panta 27.punktu un
ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu
komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Zasas vidusskolai EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi) inventāra un rotaļlietu iegādei no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Lēmums Nr.213
Par finansējuma iedalīšanu pirmsskolas izglītības programmas
no 5 gadu vecuma bērniem īstenošanai 2014.gadā
_______________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Lai nodrošinātu izglītības programmu no piecu gadu vecuma bērnu apmācībai, no 2014.gada 1.septembra līdz
2014.gada 31.decembrim nepieciešamo finansējumu EUR 1913.00 piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un
sadalīt sekojoši:
Finansējums EUR
Izglītības iestāde
Ābeļu pamatskola

177.00
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Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Kopā

872.00
449.00
415.00
1913.00

Lēmums Nr.214
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu
________________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punkts, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Ministru kabineta
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēneša amatalgu no 2014.gada 1.septembri līdz 2014.gada
31.decembrim sekojoši:
Nr.
p.k.

Nosaukums

Amatalgas
likme EUR

1
2
3
4
5
6

Ābeļu pamatskolas direktors
Bērzgala pamatskolas direktore
Dignājas pamatskolas direktore
Dunavas pamatskolas direktors
Rubeņu pamatskolas direktore
Zasas vidusskolas direktore

715.70
299.00
559.00
381.53
700.05
737.05

Pašvaldības
finansējums
EUR
121.00
38.47

Kopā
EUR
715.70
420.00
559.00
420.00
700.05
737.05

2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no plānotajiem līdzekļiem izglītības iestādēm.
Lēmums Nr.215
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmsskolas grupām
__________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Sakarā ar to, ka četrās novada skolās (Dignājas, Dunavas, Rubeņu pamatskolās un Zasas vidusskolā) īsteno ne
tikai pirmsskolas programmu no 5 gadu vecuma izglītojamo apmācībai, bet arī pirmsskolas izglītības programmu bērniem
vecumā no 1.5-4 gadiem, kas prasa papildus atbildību, skolu direktoriem noteikt piemaksu par papildus darbu. (direktora
amata likme par 100 bērniem EUR 700.05, par vienu bērnu EUR 7)
Ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Noteikt no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim piemaksas skolu direktoriem par pirmsskolas
grupām:
Mācību iestāde
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola
kopā

Bērnu skaits
pirmsskolā
10
6
12
16

Piemaksa EUR
70.00
42.00
84.00
112.00
308.00

2. Finansējumu skolu direktoru piemaksām nodrošināt no plānotajiem līdzekļiem izglītības iestādēm.
3. Atcelt lēmumu Nr.314 (19.09.2013., protokols nr.14)
4. Atcelt lēmumu Nr.21 (30.01.2014., protokols nr.2)
Lēmums Nr.216
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Ābeļu pamatskolā
_______________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2014.gadam”,
Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un ņemot vērā 2014.gada
18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Noteikt pamatizglītības programmu pedagogu darba algas likmi Ābeļu pamatskolā no 2014.gada 1.septembra līdz
2014.gada 31.decembrim sekojoši:
- Pedagoģiskā darba stāžs mazāks par 5 gadiem EUR 446.00
- Pedagoģiskā darba stāžs no 5 gadiem līdz 10 gadiem EUR 454.00
- Pedagoģiskā darba stāžs lielāks par 10 gadiem EUR 462.00
Lēmums Nr.217
Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada
31.decembrim
____________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu
2014.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada
domes 22.08.2013. sēdes lēmumu Nr.291 (protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un ņemot vērā
2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim
EUR 6870 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nosaukums
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola

Summa EUR
1344.00
396.00
632.00
626.00
1676.00
2196.00

Lēmums Nr.218
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2014.gada 1.septembra līdz
2014.gada 31.decembrim
___________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu
2014.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada
domes 22.08.2013. sēdes lēmumu nr.291 (protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un ņemot vērā
2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada
31.decembrim EUR 224620 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nosaukums
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola
Novada pašvaldība

Summa EUR
55957.00
10434.00
21485.00
16127.00
35551.00
67897.00
17169.00
Lēmums Nr.219
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Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no
2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim
________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu
2014.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada
domes 22.08.2013. sēdes lēmumu Nr.291 (protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un ņemot vērā
2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.septembra
līdz 2014.gada 31.decembrim EUR 11352 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nosaukums
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola

Summa EUR
2040.00
624.00
1236.00
1032.00
2388.00
4032.00

Lēmums Nr.220
Par saistošo noteikumu Nr.18/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2014
„Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
_____________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.18/2014„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2014 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos EUR 4392022 saskaņā ar pielikumu
Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos EUR 5261564 saskaņā ar pielikumu
Nr.1
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 869542 saskaņā ar pielikumu
Nr.1
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4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada grozījumus
saskaņā ar pielikumu Nr.2
Lēmums Nr.221
Par saistošo noteikumu Nr.19/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2014
„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
_______________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.19/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.2/2014 par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam ieņēmumos EUR 273806, saskaņā ar pielikumu
Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam izdevumos EUR 360598, saskaņā ar pielikumu
Nr.1
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 86792 saskaņā ar pielikumu
Nr.1
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu daļā EUR 14257 izdevumu daļā EUR
17623, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 3366 saskaņā ar pielikumu nr.2
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gada grozījumus
saskaņā ar pielikumu Nr.3
Lēmums Nr.222
Par saistošo noteikumu Nr.20/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2013.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu, lai veicinātu audžuģimeņu attīstību Jēkabpils novadā, un ņemot vērā 2014.gada 24.septembra apvienoto
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu
komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2013.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par
pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” (1.pielikums) un apstiprināt paskaidrojuma rakstu (2.pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt vietējā laikrakstā „Ļaudis un Darbi”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas vietējā laikrakstā „Ļaudis un
Darbi”.
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5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.
6. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.

Lēmums Nr.223
Par Jēkabpils novada jauniešu iniciatīvu konkursa
„Jaunatnes inovācija 2014” nolikuma apstiprināšanu
__________________________________________________________
E.Meņķis, I. Jātniece, K.Sēlis
Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes apstiprināto Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju
2012. – 2014. gadam un a/s” Swedbank” Jēkabpils filiāles 2013. gadā piešķirtajiem neizlietotajiem finanšu līdzekļiem
EUR 213.43 (150 LVL) apmērā jauniešu konkursa rīkošanai, ir izstrādāts Jēkabpils novada jauniešu iniciatīvu konkursa
„Jaunatnes inovācija 2014” nolikums.
Ņemot vērā 2014. gada 18. septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komitejas ierosinājumus un 2014.gada 24.septembra Jēkabpils novada domes apvienotās Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada jauniešu iniciatīvu konkursa „Jaunatnes inovācija 2014” nolikumu.
2. Izmantot a/s” Swedbank” Jēkabpils filiāles 2013.gadā Jēkabpils novada pašvaldībai piešķirtos neizlietotos
finanšu līdzekļus EUR 213.43 (divi simti trīspadsmit euro 43 centi) apmērā šī gada jauniešu konkursa organizēšanai.
PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
25.09.2014. sēdes lēmumu Nr.223 (protokols Nr.11)
Jēkabpils novada jauniešu iniciatīvu konkursa
„Jaunatnes inovācija 2014”
NOLIKUMS
Konkursa mērķis ir mudināt jauniešus iesaistīties Jēkabpils novada attīstībā, sniedzot savas unikālās idejas un
risinājumus par iespējām, kā uzlabot dzīvi novadā tieši jauniešiem.
Konkurss ļaus demonstrēt jauna cilvēka redzējumu, skatījumu uz dzīvi laukos un jaunieša spējas to pilnveidot.
Konkurss palīdzēs Jēkabpils novada pašvaldībai apzināt konkrētas jauniešu vajadzības, kā arī jauniešus, kas aktīvi
vēlas iesaistīties novada attīstībā.
Konkursa vadības grupa izvērtēs konkursā iesniegto projektu ideju atbilstību Jēkabpils novada Attīstības
programmā 2012.- 2018. g. noteiktajiem attīstības mērķiem un lems par konkrētas projekta idejas realizācijai
nepieciešamā finansējuma pieprasījuma virzīšanu 2015.g. budžeta plānošanā vai 2015.- 2018. g. investīciju plānā.
Konkursa uzdevums:
Pielietojot savas zināšanas un radošo pieeju, izstrādāt un prezentēt konkrētu ideju projektam realizācijai
jaunatnes jomā, kas būtu nepieciešams un īstenojams Jēkabpils novadā, un ko līdz šim pašvaldība nepiedāvā.
Iespējamās projekta sfēras:
● objekta labiekārtošana piešķirot tam jaunu funkciju
● telpu / ēkas izmantošana jauniešu aktivitātēm
● jauniešu interešu kluba, organizācijas izveide ar jauniešu aktivitāti veicinošiem mērķiem
● jauniešu centra izveide
● regulāras jauniešu nodarbinātības veicināšana
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● Jauniešu izglītošana
Projekta idejai jāmudina jauniešus iesaistīties novada dzīvē, jāveicina jauniešu aktivitāte, efektīva brīvā laika
pavadīšana un jāspēj sniegt labumu ilgtermiņā, vēlams, vismaz 5 gadus. Tāpat būtu vēlams, lai īstenojamais projekts spētu
sevī ietvert vai sniegt labumu arī citām sabiedrības grupām, taču kodolu veidotu jaunieši.
Konkursa dalībnieki
Jaunieši vecumā no 15 - 25 gadiem, kuri:
ir deklarējušies Jēkabpils novadā vai
kuru vecāki ir deklarējušies Jēkabpils novadā vai
kuri mācās (vai mācījās) Jēkabpils novada izglītības iestādēs.
Konkursā var piedalīties individuāli vai arī kā grupa.
Ja ir vēlēšanās, konkursā viens pieteicējs var iesniegt vairākas idejas, katru iesniedzot atsevišķi, taču uz otru kārtu var tikt
izvirzīta tikai viena no šīm idejām.
Konkursa norises gaita
Konkurss notiek divās kārtās:
Pirmā kārta – ideju iesniegšana.
Uz vienas līdz divām A4 formāta lpp.
(datorrakstā, fonta izmērs 12pt, bez palielinātām atstarpēm starp rindām)
izklāstīta projekta ideja projekta nosaukums;
2 – 3 teikumos kodolīgi pateikts projekta mērķis;
sīkāks idejas izklāsts, veicamie uzdevumi;
kur tas varētu tikt īstenots;
kā to varētu realizēt;
vai nepieciešama kāda ēka vai cilvēks, kas palīdz, finansiāls atbalsts un tml.;
kāpēc tieši tava ideja varētu būt vislabākā, kāpēc tā ir tik ļoti nepieciešama;
kāds no tās varētu būt ieguvums un cik ilgi šis projekts kalpotu.
Otrā kārta - labāko iedeju plašāka izstrāde, prezentēšana un aizstāvēšana.
Vērtēšanas komisijai izskatot ideju pieteikumus, labāko 5 ideju iesniedzēji tiek aicināti ierasties uz projektu ideju
prezentēšanu un aizstāvēšanu klātienē (gadījumā, ja komisijas domas dalās, uz otro kārtu var tikt izvirzītas arī vairāk
projektu idejas).
Šajā kārtā prezentācijās jābūt norādītam jau konkrētam projekta īstenošanas plānam: - mērķim, veicamajiem
uzdevumiem, idejām, kas ko varētu darīt, iesaistītās personas; projekta īstenošanai nepieciešamajiem resursiem; idejām,
kur varētu iegūt finansējumu; idejām, kā projekts varētu būt aktuāls vēl vismaz dažus gadus; uzskaitei ar iespējamiem
ieguvumiem no projekta realizācijas. Vēlams pievienot arī dažādas objekta plānojuma vai organizācijas struktūras shēmas
vai aptuvenu pasākuma programmu (atkarīgs no projekta idejas) un citus uzskates līdzekļus, kas palīdzētu sīkāk
iedziļināties un saprast projekta nianses.
Laiks: 10 – 15 minūtes idejas prezentācijai un 5 – 10 minūtes diskusijai ar vērtēšanas komisiju. Prezentācijas
pamata formāts: PowerPoint slaidu šovs (atļauts izmantot arī papildus uzskates līdzekļus, taču vēlams iekļauties
prezentācijai atvēlētajā laikā). Starp katru prezentāciju vērtēšanas komisija veic 5 minūšu apspriedi.
Pēc visu dalībnieku prezentāciju sniegšanas 30 minūtes tiek rīkota kafijas pauze, atpūtas brīdis. Gadījumā, ja
dalībnieki saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta idejai, pēc kuras ir lielāka nepieciešamība.
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Vērtēšanas komisija apkopo rezultātus. Atbilstoši nopelnītajiem punktiem, dalībnieki tiek sarindoti secībā pa vietām.
Lielākais punktu skaits – 1.vieta. Notiek gatavojas apbalvošanas ceremonijai.
Kopējais otrās kārtas ilgums: 2 – 3 stundas.
Konkursa organizatori
Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar a/s „Swedbank” Jēkabpils filiāli.
Iesniegšana un termiņi
Pirmā kārta tiek izsludināta 2014.gada oktobra mēneša novada informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”,
novada mājas lapā, reģiona masu mēdijos, kā arī izplatīta ar izglītības, kultūras iestāžu un nevalstisko organizāciju
starpniecību.
Projektu idejas iesniedzamas elektroniski, nosūtot uz e-pastu: kaspars.selis@gmail.com līdz 2014.gada
31.oktobrim (ieskaitot).
Klāt pie e-pasta jābūt pievienotam projekta nosaukumam, autora vārdam, uzvārdam (vai grupas nosaukumam)
telefona numuram un pagastam/skolai.
Otrajā kārtā uzaicinātajiem dalībniekiem jāsagatavo plašāka un detalizētāka projekta idejas prezentācija līdz
2014.gada 1.decembrim. Šajā laika periodā dalībniekiem arī tiks paziņota noslēguma pasākuma - sagatavoto prezentāciju
aizstāvēšanas - vieta un laiks.
Gadījumā, ja ideju nav iespējams aizstāvēt pašam personīgi, to var darīt idejas autora nozīmēts aizvietotājs.
Dalībniekiem, pēc žūrijas vēlmēm, var tikt uzdoti dažādi papildus jautājumi saistībā ar projekta ideju.
Ideju vērtēšana
Iesniegtās projektu idejas 2 nedēļu laikā pēc iesniegšanas termiņa izvērtē vērtēšanas komisija sekojošā sastāvā:
1) Jānis Subatiņš – novada pašvaldības izpilddirektors
2) Ieva Jātniece – biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja
3) Gunta Dimitrijeva – novada projektu speciāliste
4) Dzidra Nartiša – novada teritoriālās plānošanas speciāliste
5) Aivis Kokins – novada sporta pasākumu organizators
6) Kaspars Sēlis – novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists
Priekšroka tiks dota idejām, kuras ir iespējams reāli īstenot; projekta prezentētāji ir gatavi aktīvi iesaistīties
projekta realizācijā; projekts spēj sniegt labumu, būt aktuāls ilgtermiņā; tas ir inovatīvs, oriģināls.
Labāko ideju autori tiek uzaicināti piedalīties 2.kārtā, sagatavot plašāku un detalizētāku projekta idejas aprakstu
un to prezentēt konkursa organizatoriem.
Tiks vērtēta idejas autora ieinteresētība idejas īstenošanā, idejas „plašums” jeb detalizētais apraksts, spēja pievērst
uzmanību detaļām, pārliecināt par idejas nepieciešamību, idejas stabilitāte un īstenošanas iespējas.
Vērtēšanas sistēma:
Pirmā kārta
Nr. Kritēriji
1.
Idejas oriģinalitāte
2.
Ideja ir saprotama un labi paskaidrota
3.
Projekta nepieciešamība
4.
Projekta ilgtspēja
5.
Atbilstība konkursa nolikumam
6.
Ieguvums no projekta jauniešiem
7.
Ieguvums no projekta novadam

Punkti (no 1 – 5, 1 = slikti, 5 = izcili)
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8.
Realizācijas iespējas
Punkti kopā:

Maksimālais punktu skaits - 40 punkti

Otrā kārta
Nr. Kritēriji
1.
Skaidri definēts projekta mērķis,
uzdevumi un sasniedzamie rezultāti
2.
Ieguvums no projekta jauniešiem
3.
Ieguvums no projekta novadam
4.
Projekta ilgtspēja
5.
Realizācijas iespējas
6.
Autora ieinteresētība projekta īstenošanā
7.
Prezentētāja spēja pamatot projekta
nepieciešamību, aizstāvēt ideju
8.
Prezentācijas kvalitāte
Punkti kopā:

Punkti (no 1 – 5, 1 = slikti, 5 = izcili)

Maksimālais punktu skaits - 40 punkti

Konkursa norisi organizē informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis, pieaicinot konkursa
kopējo vadības grupu šādā sastāvā: Jānis Subatiņš, Ieva Jātniece, Gunta Dimitrijeva, Dzidra Nartiša, Aivis Kokins.
Konkursa otro kārtu novēro arī A/S Swedbank Jēkabpils filiāles pārstāvji.
Apbalvošana
Visām projektu idejām, gan pirmās, gan otrās kārtas, (saņemot autora atļauju) būs iespēja tikt publicētām
Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, kā arī citos pašvaldības medijos.
Pēc projekta ideju prezentācijas otrajā kārtā labāko ideju autori saņems naudas balvas:
1. vieta –vismaz 100 euro vērtībā;
2. vieta – vismaz 70 euro vērtībā;
3. vieta – vismaz 40 euro vērtībā.
( kopā 210 euro )
Atlikusī summa (3.43 euro).
Balvu fonda proporcija var tikt mainīta, ja uz otro kārtu tiek izvirzīts mazs projekta ideju skaits, vai arī tiek saņemts
papildus finansējums.
Labāko ideju autoriem tiks piedāvāta turpmāka sadarbība ar novadu, atbalsts idejas realizācijai.
Ar speciālajām balvām konkursā var piedalīties arī uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas.
Konkursa publicitāte tiek nodrošināta: Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā, Jēkabpils novada pašvaldības
mājas lapā, Vidusdaugavas televīzijā, Radio1 ziņu raidījumā, LPS žurnālā „Logs”, laikrakstos „Brīvā Daugava” un
„Jaunais Vēstnesis”. Materiāli tiks iesniegti arī republikas masu medijiem.
Pēc palīdzības un informācijas par konkursa norisi vērsties pie Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību
speciālista Kaspars Sēļa, telefons: 26075540.
Lēmums Nr.224
Par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas uz prombūtnes laika
_____________________________________________________
E.Meņķis
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Pamatojoties uz Administratīvās komisijas locekles Aļonas Semeiko 16.09.2014. iesniegumu Nr. JNA/224/14/1584, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 25.07.2013. lēmumu Nr.258 „Par administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu”
sēdes protokols Nr.9, 20.08.2009. sēdes protokols Nr.5, 39.§ „Par Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas
nolikuma apstiprināšanu” un ņemot vērā 2014.gada 18.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākuma pildīšanas prombūtnes laikā
Aļonu Semeiko ar 2014.gada 1.novembri.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.novembrī.
Lēmums Nr.225
Par finansējuma piešķiršanu „Latviešu Virsnieku apvienība”
(Reģ. Nr. 40008002264) A. Porieša piemiņas pasākumam
_____________________________________________________
E.Meņķis, I.Stūrmane, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā
2014.gada 24.septembra apvienoto Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu izdevumu segšanai „Latviešu Virsnieku apvienība” EUR 100,00 (viens simts euro 00
centi) apmērā A. Porieša piemiņas pasākuma organizēšanai, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc iesniegtā rēķina.
Lēmums Nr.226
Par amatu samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā
__________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz Jēkabpils novada saistošajiem noteikumiem Nr.17/2014 „JĒKABPILS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” un nepieciešamo reorganizāciju, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 1.daļa, 4.daļa, 11.panta 1.daļa, 1., 2
un 3.pielikums, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27., 28.punktu, Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumi Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 1.pielikumu un ņemot vērā 2014.gada
18.septembra apvienoto Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus un 2014.gada 24.septembra apvienoto Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas,
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva
Jātniece, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 3 balsis (Armands Ķiploks,
Anita Lemaka, Andis Timofejevs), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt ar 2015.gada 1.janvāri pagastu pārvaldēs sekojušus amatus:
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Mēnešalgas
grupa

Amats

Administrācija
Galvenais grāmatvedis
Galvenā grāmatveža vietnieks
Ābeļi
Vecākais grāmatvedis
Rubene
Vecākais grāmatvedis
Zasa
Vecākais grāmatvedis
Grāmatvedības uzskaitvedis
Dignāja
Vecākais grāmatvedis
Dunava
Vecākais grāmatvedis
Kalna
Vecākais grāmatvedis
Leimaņi
Vecākais grāmatvedis

10
9
9
9
9
8
9
9
9
9

Slodze

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs par slodzi
euro

1
1

905
825

1

642

1

642

1
0,4

642
620

1

566

1

566

1

566

1

566

2. Izveidot ar 2015.gada 1.janvāri Jēkabpils novada administrācijā sekojošus amatus:
Nr.p.k.

Mēnešalgas grupa

1.

10

2.

9

3.

9

4.

9

5.

9

6.

8

7.

8

Amats

Slodze

Finanšu un ekonomikas nodaļa
Finanšu un ekonomikas
1.0
nodaļas vadītāja vietnieks
(profesijas kods 1211 17)
Finansists
1.0
(profesijas kods 2412 01)
Algu grāmatvedis
1.0
(profesijas kods 4313 01)
Materiālu uzskaites
1.0
grāmatvedis
(profesijas kods 3313 10)
Grāmatvedis
1.0
(profesijas kods 4311 01)
Grāmatvedības uzskaitvedis
1.0
(profesijas kods 4311 03)
Galvenais kasieris
1.0
(profesijas kods 4211 09)

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs par slodzi
euro
905

825
747
747
747
620
667

Nākamās komiteju sēdes notiek 2014.gada 17.oktobrī
Nākamā domes sēde notiek 2014.gada 23.oktobrī plkst.11:00
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