JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2014.gada 19.decembrī

Nr.14

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Sēde sasaukta plkst. 9:00
Sēdi atklāj: plkst. 9:02
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē –Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis Kokins,
Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags.
Sēdē nepiedalās deputāti – Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Daiga Ģeidāne, Armands Ķiploks.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Biruta Vaivode, Rasma
Mazulāne, Kaspars Sēlis, Kristīne Ozola, Dzidra Nartiša, pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems,
Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš,
laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane.

Apstiprinātā domes sēdes darba kārtība:
Lēmuma
numurs
296
297
298
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300
301
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304
305
306
307
308
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310
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312
313
314
315

Lēmuma nosaukums
Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā
Par grozījumiem 10.04.2013. noslēgtajā Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.RPP/5-3/13/4
Par zemes gabala platības precizēšanu (Jēkabpils novadā)
Par pašvaldības zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Par pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē derīgo izrakteņu atradnē Rubene (Jaunrubeņi)
Par pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē derīgo izrakteņu atradnē „Laukāres” Leimaņu pagasts
Par pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē derīgo izrakteņu atradnē „Slīterāni” Dignājas pagasts
Par nekustamā īpašuma „Domkalni” atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvā
Par amatu izveidošanu Sociālās aprūpes namā „Mežvijas”
Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., protokols Nr.16.,9.§)
Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra
apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu, struktūrvienību
vadītāju noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
Par debitoru parādu norakstīšanu Zasas pagasta pārvaldē
Par līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam LFF Ziemeļaustrumu futbola centrs grāmatas
izdošanai
Par kārtības, kādā iedzīvotāji veic izlīdzināto maksājumu par siltumenerģijas patēriņu,
apstiprināšanu
Par telpu nomu nekustamajā īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā
Par telpu nomu Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā
Par publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma
noteikšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
Par pārbūves būvprojekta izstrādi ēkai „Ambulance – Aptieka”, Zasas pagastā
Par saistošo noteikumu Nr.25/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par
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Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.27/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.12/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
Par Zasas vidusskolas nolikuma papildinājumu apstiprināšanu
Par grozījumiem un papildinājumiem Dignājas pamatskolas nolikumā
Par grozījumiem un papildinājumiem Rubeņu pamatskolas nolikumā
Par grozījumiem un papildinājumiem Dunavas pamatskolas nolikumā
Par komunālo maksājumu parāda un nekustamā īpašuma nodokļa parāda norakstīšanu Ābeļu
pagasta pārvaldē

Lēmums Nr.296
Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā
_______________________________________________________________
E.Meņķis, A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18. marta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes nomu” un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Edvīns
Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – 2 balsis (Māris Balodis,
Anita Lemaka), ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt uz 5 gadiem biedrībai „Ūsiņš”, reģistrācijas Nr. 40008144409, juridiskā adrese: „Caunīši”,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads:
1.1.
Nekustamo īpašumu „Labazi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 56480080113,
ar kopplatību 12.5 ha.
2. Noteikt zemesgabalu nomas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro) gadā bez PVN par iznomātā
zemesgabala platību.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumus.

Lēmums Nr.297
Par grozījumiem 10.04.2013. noslēgtajā Nekustamā īpašuma
nomas līgumā Nr.RPP/5-3/13/4
_____________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.515 un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 10.aprīlī noslēgtajā Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.RPP/53/13/4, noslēdzot Vienošanos, izsakot sekojošus punktus jaunā redakcijā:
a) 3.1. Nomas termiņš ir noteikts no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim;
b) 4.1.1.nomas maksa EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi) gadā bez PVN, ar iznomātāja
tiesībām vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr.515;
c) 4.2. Nomnieks maksā nomas maksu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi) gadā bez PVN,
izdarot maksājumus par tekošo gadu, pēc Iznomātāja piestādīta rēķina, pārskaitot uz Iznomātāja
kontu līdz 31.decembrim, saskaņā ar šo līgumu.
2. Uzdot juriskonsultam sagatavot Vienošanos, saskaņā ar 1.punktā minētajiem grozījumiem.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanās līgumu ar biedrību „HK Rubeņi”.
4. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no uzaicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu, līgums netiek noslēgts.

Lēmums Nr.298
Par zemes gabala platības precizēšanu (Jēkabpils novadā)
____________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.punktu un ņemot
vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības Jēkabpils novadā, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem:
Īpašuma nosaukums
Smilgu iela 5
Daugavas skola-Dumbrāji
Ķiploks - Brodi
Tadaine-Puriņi
Zaļkalni-Vecķieģelnīca
Starpgabali (pašvaldība)
Dunavas baznīca-Asara māja
Dunava-Katlu māja
Bedraines-Uzvaras-Rāceņi
Tadenava-Līčupes
Zemgaļi-Lainieki
Lāčkalni
Leimaņi - Sējiņi
Atpūtas-Ģevrāni

Kopplatība, ha
0,5
0,7315
0,0205
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
1
0,17
0,2
0,8
0,2
0,9

Grafiskā platība, ha
0,4101
0,8277
0,0481
0,145
0,6085
0,0791
0,1593
0,0714
0,9028
0,1184
0,1584
0,7144
0,1572
0,8051
3

Bokāni-Dronkas
Lauksargu ceļš
Apakši-Červonka
Kalniņi-Daibiņi

1,1
0,2
1,1
2,3

1,3815
0,1318
0,8629
1,946

2. Zemes gabala platība var tikt precizēta veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu.

Lēmums Nr.299
Par pašvaldības zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
_________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta 2.punktu un 75.panta 4.punktu un 2014.gada
15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot kopīpašumā bez atlīdzības par pajām privatizēto dzīvokļu un dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašniekiem, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, sekojošus pašvaldības zemes
gabalus Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā:
1.1. „Liepu gatve 3”, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novadā - 0.5 ha, 12 dzīvokļu īpašniekiem.
1.2. „Liepu gatve 5”, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novadā - 0.4 ha, 16 dzīvokļu īpašniekiem un
vienai nedzīvojamai telpai.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 07 - Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme:
2.1. „Liepu gatve 3”, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novadā - 0701 - Vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve.
2.2. „Liepu gatve 5”, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novadā – 0702 - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve.

Lēmums Nr.300
Par pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē derīgo izrakteņu atradnē Rubene (Jaunrubeņi)
_____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu
(Budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa
ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un darījuma
ekonomisko būtību.) un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības
un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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Ņemt uzskaitē kontā 1261 „Pazemes aktīvi” derīgo izrakteņu krājumu smilts apjomu 1270.9
tūkst.kub.m. daudzuma vienībās.

Lēmums Nr.301
Par pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē derīgo izrakteņu atradnē „Laukāres” Leimaņu pagasts
_____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu
(Budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa
ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un darījuma
ekonomisko būtību.) un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības
un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ņemt uzskaitē kontā 1261 „Pazemes aktīvi” derīgo izrakteņu krājumu smilts-grants un smilts apjomu
57692.1 tūkst. kub.m. daudzuma vienībās.

Lēmums Nr.302
Par pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē derīgo izrakteņu atradnē „Slīterāni” Dignājas pagasts
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu
(Budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa
ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un darījuma
ekonomisko būtību.) un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības
un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Ņemt uzskaitē kontā 1261 „Pazemes aktīvi” derīgo izrakteņu krājumu smilts-grants un smilts apjomu
36.352 tūkst.kub.m. daudzuma vienībās.
Lēmums Nr.303
Par nekustamā īpašuma „Domkalni” atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvā
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta Noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62.punktu un ņemot vērā 2014.gada
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15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā sekojošus nekustamā īpašuma objektus:
● zeme „Domkalni”, ar kopējo platību 22.5 ha, bilances vērtība EUR 4709.71,
● zeme „Domkalni”, ar kopējo platību 18.0 ha, bilances vērtība EUR 3870.21,
● mežaudze „Domkalni”, ar kopējo platību 21.6 ha, bilances vērtība EUR 631.36,
● zeme „Domkalni”, ar kopējo platību 14.7 ha, bilances vērtība EUR 656.19.

Lēmums Nr.304
Par amatu izveidošanu Sociālā aprūpes namā „Mežvijas”
________________________________________________
E. Meņķis, J.Subatiņš, R.Rubina
Pamatojoties likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmā daļa, ceturtā daļa, 11.panta pirmā
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 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās
attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izveidot ar 2015.gada 1.janvāri Jēkabpils novada Sociālā dienesta, Sociālā aprūpes namā sekojošus
amatus:
Amatu
saime
39.
Sociālais
darbs
39.
Sociālais
darbs

Mēnešalgu Mēnešalgas
līmenis
grupa
III
8

I

3

Amats

Slodze

Vadītāja - sociālā
darbiniece
(profesijas kods 2635 04 )
Aprūpētājs
(profesijas kods 5322 02)

0,5

1,0

Lēmums Nr.305
Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums” (apstiprināts 28.12.2010., protokols Nr.16.,9.§)
_____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41. panta pirmās
daļas 2.punktu, „Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības” likuma 4.panta
4.daļu, 11.panta pirmo daļu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās
attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2
balsis (Modris Pavārs, Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
(apstiprināts 28.12.2010., sēdes protokols Nr.16.,9.§) sekojošus grozījumus:
Izteikt nolikuma 1.punktu sekojošā redakcijā: Nolikums nosaka kārtību kādā tiek noteikta novada
domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku,
pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku, pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja un
valdes locekļu darba samaksa (mēneša amatalgu), kā arī atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību par
deputāta pienākumu pildīšanu, par atlīdzību par darbu ar domes lēmumu izveidotajās komitejās,
komisijās, darba grupās.
2. Papildināt nolikumu ar 1.1 punktu sekojošā redakcijā: Atlīdzību šī nolikuma izpratnē veido darba
samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi:
3. Papildināt nolikumu ar 1.11. punktu sekojošā redakcijā: darba samaksa nolikuma izpratnē ir
mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas,
4. Papildināt nolikumu ar 1.12. punktu sekojošā redakcijā: sociālās garantijas nolikuma izpratnē ir
pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi šajā nolikumā noteiktie izdevumi par amata (darba)
pienākumu pildīšanu.
5. Papildināt nolikumu ar 1.2 punktu sekojošā redakcijā: Par pašvaldības iestādes amatpersonām
(darbiniekiem) šā nolikuma izpratnē uzskatāmas personas, kuras nodarbinātas pašvaldības iestādēs,
pamatojoties uz darba līgumu, kuras ievēlētas, apstiprinātas vai ieceltas amatā vai citādi pilda noteiktus
amata pienākumus pašvaldības iestādēs.
6. Izteikt nolikuma 8.punktu sekojošā redakcijā: Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā
darbiniekiem tiek paziņots ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, vai pusēm vienojoties.
7. Izteikt nolikuma 17.1.punktu sekojošā redakcijā: Par deputāta pienākumu pildīšanu domē mēnesī;EUR 75.00 (septiņdesmit pieci euro 00 centi). Mēnešalgu neizmaksā, ja tekošajā mēnesī ir neattaisnoti
domes sēžu un komiteju apmeklējumi;
8. Papildināt nolikumu ar 17.1 punktu sekojošā redakcijā: Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu
pašvaldības domē, ir tiesības saņemt kompensāciju un apdrošināšanu par:
9. Papildināt nolikumu ar 17.11.punktu sekojošā redakcijā: kvalifikācijas paaugstināšanu par
pašvaldības darba aktualitātēm, apmaksājot no pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 120
apmērā (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
27.pantam),
10. Papildināt nolikumu ar 17.12.punktu sekojošā redakcijā: transporta izdevumiem (atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantam). Dome atlīdzina
transporta izdevumus, kas radušies, deputātam apmeklējot komisiju, komiteju un darba grupu sēdes,
ņemot vērā sēžu skaitu mēnesī, attālumu no deputāta dzīvesvietas līdz sēdes norises vietas atbilstoši
noslēgtajam patapinājuma līgumam un deputāta noformēto maršruta lapu, vai apmaksā citus ceļa
izdevumus sēžu apmeklēšanai, izņemot taksometra pakalpojumus. Degvielas patēriņa norma uz 100
km ir 10 litri.
11. Svītrot nolikuma 18.punktu (iekļauts 17.12. punktā).
12. Izteikt nolikuma 25.punktu sekojošā redakcijā: Novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka,
ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
1.
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strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, kurai
piemēro koeficientu līdz 3,41 apmērā. Mainoties valstī strādājošo gada vidējā darba samaksas
apmēram, dome katru gadu piemērojamo koeficientu var pārskatīt, nepārsniedzot normatīvajos aktos
noteikto koeficienta maksimālo lielumu.
Izteikt nolikuma 31.punktu sekojošā redakcijā: Darba grupa izstrādā administrācijas darbinieku,
pārvalžu vadītāju, iestāžu vadītāju un darbinieku amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeņiem
atbilstošo mēnešalgas grupu projektu.
Izteikt nolikuma 34.punktu sekojošā redakcijā: Novada pašvaldības administrācijas, pārvalžu vadītāju,
iestāžu vadītāju un darbinieku amatu saimes (apakšsaimes) un līmeni un tai atbilstošo mēnešalgu grupu
apstiprina izpilddirektors. Izpilddirektora amatu saimes (apakšsaimes) un līmeni un tai atbilstošo
mēnešalgu grupu apstiprina domes priekšsēdētājs.
Izteikt nolikuma 35.punktu sekojošā redakcijā: Mēnešalgu grupas mēnešalgas maksimālo apmēru,
ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, iestādēm un administrācijai atalgojumam plānoto līdzekļu
apmērā, apstiprina novada dome.
Izteikt nolikuma 39.punktu sekojošā redakcijā: Darbinieka kvalifikācijas pakāpi pārskata ne retāk kā
reizi 2 gados (neskaitot novērtēšanu pēc pārbaudes laika beigām) vai pēc vajadzības.
Izteikt nolikuma 40.punktu sekojošā redakcijā: Darbinieku mēnešalgu konkrētus apmērus apstiprina:
Svītrot nolikuma 40.1.2.punktu
Izteikt nolikuma 40.2.punktu sekojošā redakcijā: izpilddirektors ar rīkojumu pēc saskaņošanas ar
domes priekšsēdētāju:
Papildināt nolikumu ar 40.2.1.punktu sekojošā redakcijā: iestāžu vadītājiem;
Papildināt nolikumu ar 40.2.2.punktu sekojošā redakcijā: pārvalžu vadītājiem;
Papildināt nolikumu ar 40.2.3.punktu sekojošā redakcijā: nodaļu vadītājiem;
Papildināt nolikumu ar 40.3.punktu sekojošā redakcijā: iestādes vadītājs, pārvaldes vadītājs ar
rīkojumu pēc saskaņošanas ar pašvaldības izpilddirektoru:
Papildināt nolikumu ar 40.3.1.punktu sekojošā redakcijā: iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.
Svītrot nolikuma 41.punktu
Izteikt nolikuma 44.punktu sekojošā redakcijā: Amatpersonas un darbinieki var saņemt piemaksu līdz
30 % no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem
aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata (darba) pienākumus vai papildus amata
aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Ja amatpersonai vai darbiniekam ir
noteiktas vairākas piemaksas un vienlaikus arī 46.punktā minētā piemaksa, to kopsumma nedrīkst
pārsniegt 60% no viņam noteiktās mēnešalgas.
Papildināt nolikumu ar 45.1 punktu sekojošā redakcijā: Personisko darba ieguldījumu, darba kvalitāti
izvērtē arī darbiniekiem sasniedzot 50, 55 un 60 gadu jubileju, nosakot piemaksu EUR 100,00,
nepārsniedzot 30% no noteiktās mēnešalgas, konkrētā mēnesī. (Darba koplīgums, 36.punkts)
Papildināt nolikumu ar 46.1 punktu sekojošā redakcijā: Amatpersonas (darbinieki) saņem piemaksu
par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas
likmes, vai arī tām kompensē virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto
virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. Pašvaldības institūcija un amatpersona (darbinieks), vienojoties
par virsstundu darba veikšanu vai tam piekrītot, vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas
nosacījumiem.
Izteikt nolikuma 49.1.punktu sekojošā redakcijā: viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja
amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nepārtraukti nodarbināta mazāk nekā piecus
gadus,
Izteikt nolikuma 49.2.punktu sekojošā redakcijā: divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja
amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nepārtraukti nodarbināta piecus līdz 10
gadus,
Papildināt nolikumu ar 49.3.punktu sekojošā redakcijā: triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja
amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nepārtraukti nodarbināta 10 līdz 20 gadus,
Papildināt nolikumu ar 49.4.punktu sekojošā redakcijā: četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja
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amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nepārtraukti nodarbināta vairāk nekā 20
gadus.
Izteikt nolikuma 51.punktu sekojošā redakcijā: Amatpersonas (darbinieka) saslimšanas gadījumā
darba nespējas lapa A tiek apmaksāta 100% apmērā, sākot no pirmās darba nespējas dienas par darba
dienām.
Izteikt nolikuma 52.1 punktu sekojošā redakcijā: Aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot
vērā nodarbinātības ilgumu pie attiecīgā darba devēja, darba izpildes rezultātus, var piešķirt pabalstu
likumdošanā noteiktajā apmērā atlīdzībai plānoto budžeta līdzekļu apmērā vienu reizi kalendārajā
gadā. Lai saņemtu pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā amatpersona (darbinieks) iesniedz attiecīgās
iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz
nākamo kalendāro gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas netiek atlīdzināts.
Izteikt nolikuma 52.2 punktu sekojošā redakcijā: Pabalsts līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi
kalendārajā gadā amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.
Lai saņemtu pabalstu amatpersona (darbinieks) iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu,
pievienojot bērna invalīda līdz 18 gadu vecumam invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju, uzrādot
oriģinālu.
Svītrot nolikuma 53.1.punktu
Svītrot nolikuma 53.1.1.punktu
Svītrot nolikuma 53.1.2.punktu
Izslēgt nolikuma 53.3.punktu
Izslēgt nolikuma 53.1 punktu
Izslēgt nolikuma 53.2 punktu
Izslēgt nolikuma 53.3punktu
Izslēgt nolikuma 53.4punktu
Izslēgt nolikuma 53.5punktu
Izslēgt nolikuma 53.51.punktu
Izslēgt nolikuma 53.52.punktu
Izslēgt nolikuma 53.53.punktu
Izslēgt nolikuma 53.6 punktu
Izslēgt nolikuma 53.7 punktu
Izteikt nolikuma 54.punktu sekojošā redakcijā: Amatpersonai (darbiniekam) kompensē mācību
izdevumus līdz 30% apmērā no gada mācību maksas, ja tā pēc savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās
valsts akreditētā aukstākās izglītības iestādē, lai iegūtu amata (darba) pienākumu izpildei
nepieciešamās speciālās zināšanas. Mācību maksas kompensācija tiek piešķirta konkrētās pašvaldības
iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros, pēc stāvokļa uz 1.decembri.
Papildināt nolikumu ar 64.1 punktu sekojošā redakcijā: Domes deputātam, kurš ieņem algotu amatu
domē un izvēlējies nolikt deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr atrodas grūtniecības, dzemdību, bērna
kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj
bērnu, saglabājams darba ņēmēja statuss, bet ne ilgāk kā uz attiecīgās domes darbības laiku.
Izteikt nolikuma 66.punktu sekojošā redakcijā: Amatpersonai (darbiniekam) tiek apmaksāts ikgadējais
atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un
papildatvaļinājums saskaņā ar Darba likuma 151.pantu. Ja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmanto
pa daļām, viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par Darba likumā noteikto, bet atlikušo
piešķir pa daļām.
Papildināt nolikumu ar 73.5.punktu sekojošā redakcijā: darbiniekam apmaksāta brīvdiena (dzimšanas
dienas mēnesī) sasniedzot 40, 50, 60 gadu vecumu.
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
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Lēmums Nr.306
Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra
apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai
_________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturtā daļa, 11.panta pirmā 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”, Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju matu katalogs” 1.pielikumu un
ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt:
1. Jēkabpils novada administrācijas darbinieku mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam
noteiktajai mēnešalgas grupai. Pielikums Nr.1
2. Jēkabpils novada iestāžu vadītāju mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai
mēnešalgas grupai. Pielikums Nr.2
3. Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku mēnešalgas maksimālo
apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai. Pielikums Nr.3

Lēmums Nr.307
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu, struktūrvienību vadītāju
noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
_________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
(apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16.,9.§) un Jēkabpils
novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils
novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16.,10.§) un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra
Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Andis Timofejevs,), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2
balsis (Modris Pavārs, Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešalgu ar 2015.gada 1.janvāri
saskaņā ar pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2
Lēmums Nr.308
Par debitoru parādu norakstīšanu Zasas pagasta pārvaldē
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību vienotās grāmatvedības uzskaites kārtības 3.18.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Zasas pagasta pārvaldei izslēgt no bilances prasības par kopējo summu EUR 71.15
(septiņdesmit viens euro 15 centi) norakstot pārējos izdevumos un samazināt izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem:
1.1. komunālo pakalpojumu maksājumu parāds Lauku ielā 1-18 EUR 35.05
1.2. komunālo pakalpojumu maksājumu parāds Liepās 3-2 EUR 4.18
1.3. komunālo pakalpojumu maksājumu parāds Liepās 11-1 EUR 8.76
1.4. zemes nomas maksājumu parāds EUR 23.16, t.sk., nokavējuma nauda uz 11.12.2014. - EUR
1.06.
2. Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 49.69 (četrdesmit deviņi euro 69
centi) :
2.1. V.Ķ.Č. EUR 38.23, tai skaitā pamatparāds EUR 28.30, nokavējuma nauda EUR 9.93,
2.2. M.K. parāds EUR 11.46, tai skaitā pamatparāds EUR 7.11, nokavējuma nauda EUR 4.35.

Lēmums Nr.309
Par līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam
LFF Ziemeļaustrumu futbola centrs grāmatas izdošanai
____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Ņemot vērā 2014.gada
15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Nepiešķirt līdzekļus EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā un neiekļaut tos 2015.gada
budžeta projektā.

Lēmums Nr.310
Par kārtības, kādā iedzīvotāji veic izlīdzināto maksājumu
par siltumenerģijas patēriņu, apstiprināšanu
_______________________________________________________
E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta piekto
daļu, Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 7.punktu, 19.05.1994. likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada
domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu
komitejas ierosinājumus,
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pielikumā pievienoto „Kārtību, kādā iedzīvotāji veic izlīdzināto maksājumu par
siltumenerģijas patēriņu”.
2. Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Vienošanās līguma formu.
3. Pilnvarot pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt Vienošanās līgumu.
Pielikums
Apstiprināts ar
19.12.2014. domes sēdes lēmumu Nr.310,
protokols Nr.14
Kārtība, kādā iedzīvotāji veic izlīdzināto maksājumu par siltumenerģijas patēriņu
Siltumenerģijas patēriņa - turpmāk „pakalpojuma”, saņēmējiem, kuriem saistībā ar salīdzinoši
augsto maksājumu par pakalpojumu ir grūtības pilnībā norēķināties, Jēkabpils novada pašvaldība piedāvā
iespēju pakalpojumu saņēmējiem pagastu pārvaldēs noslēgt Vienošanos par pakalpojuma izlīdzināto rēķina
apmaksu.
Lai pakalpojumu sniedzējs - pašvaldība, slēgtu Vienošanos ar pakalpojumu saņēmēju par
pakalpojuma izlīdzināto maksājumu, pakalpojumu saņēmējam nedrīkst būt komunālo pakalpojumu parādu.
Pakalpojumu saņēmējs, kuram nav komunālo pakalpojumu parādu, var griezties pie pakalpojumu
sniedzēja - pašvaldībā ar iesniegumu par pakalpojuma izlīdzināto maksājumu. Izlīdzināto maksājumu
pakalpojumu saņēmējs var pieteikt uz vienu gadu.
Pašvaldības klientu apkalpošanas speciālists veic komunālo pakalpojumu maksājumu pārbaudi un,
saskaņojot ar grāmatvedi, veic pakalpojumu saņēmēja iesniegumā atzīmi par komunālo pakalpojumu
parādu.
Pamatojoties uz klientu apkalpošanas speciālista izdarīto atzīmi iesniegumā par komunālo
pakalpojumu parādu neesamību, pagasta pārvaldes vadītājs, slēdz Vienošanos, pēc izstrādātās Vienošanās
formas, ar pakalpojumu saņēmēju par izlīdzinātā pakalpojuma maksājuma uzsākšanu uz vienu gadu.
Izlīdzinātais maksājums nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs - pašvaldība aprēķina vidējo maksu par
sniegtajiem siltumpiegādes pakalpojumiem gadā, saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldībā apstiprinātajiem
tarifiem, un sadala to uz 12 mēnešiem. Tā tiek aprēķināts, kāda maksa par siltumpiegādes pakalpojumiem
jāmaksā pakalpojumu saņēmējam katru mēnesi, ko norāda Vienošanās līgumā.
Pakalpojumu saņēmējs visu gadu maksā konstantu šo aprēķināto summu un par šiem rēķiniem soda
nauda netiks piemērota.
Nākamajā gadā pakalpojumu sniedzējs - pašvaldība veiks pārrēķinu, nosakot maksājuma summu
nākamajam gadam.
Ja pakalpojumu saņēmējs kavē maksājumus, saskaņā ar noslēgto vienošanos, par nokavējumu tiek
aprēķināta soda nauda 0.1% apmērā no nenomaksātās summas.
Ja pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar noslēgto vienošanos neveic maksājumus ilgāk kā 2 mēnešus,
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt noslēgto Vienošanos.

Lēmums Nr.311
Par telpu nomu nekustamajā īpašumā
„Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
_____________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 56.punktu, 67.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt O.Ģ., adrese Zasas pagasts, Jēkabpils novads, nedzīvojamās telpas Jēkabpils novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Bērnudārzs Vāverīte, adrese „Bērnudārzs Vāverīte”, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 122.1 m2, kas saskaņā ar Būvju tehniskās inventarizācijas
lietu ir apzīmētas ar Nr.24 - 68.1 kv.m platībā, Nr.26 - 49,1 kv.m platībā un Nr.20 - 4.9 kv.m platībā, uz
laika periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, saimnieciskās darbības
nodrošināšanai.
2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu EUR 17.22 (tai skaitā PVN) mēnesī.
3. Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Telpu nomas līgumu un pilnvarot Zasas pagasta
pārvaldi noslēgt Telpu nomas līgumu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.312
Par telpu nomu Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas pagastā
__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 56.punktu un ņemot vērā 2014.gada
15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „BIOMEAT”, vienotais reģistrācijas Nr.45403030690, juridiskā adrese „Silaputni”, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads, Jēkabpils novada, pašvaldībai piederošās telpas Sila ielā 4-7, Zasā, Zasas
pagastā, ar kopējo platību 50.60 kv.m, dzīvojamo platību 47.70 kv.m no 2015.gada 1.janvāra līdz
2016.gada 31.decembrim, darbinieku izmitināšanai.
2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu EUR 34,44 (tai skaitā PVN) mēnesī.
3. Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot Telpu nomas līgumu un pilnvarot Zasas pagasta
pārvaldi noslēgt Telpu nomas līgumu.

Lēmums Nr.313
Par publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma
noteikšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro un ceturto daļu un
Jēkabpils novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 89.
un 90.punktu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izsludināt publisko apspriešanu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu
visā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, nosakot publiskās apspriešanas periodu laikā no
2015.gada 19.janvāra līdz 2015.gada 17.februārim.
2. Noteikt, ka sabiedrības priekšlikumi un iebildumi iesniedzami Jēkabpils novada pašvaldības iestādē
„Jēkabpils novada administrācija” (Rīgas iela 150a, Jēkabpils), kā arī jebkurā no Jēkabpils novada
pašvaldības pagastu pārvaldēm.
3. Publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un pašvaldības mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai visā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
4. Nosūtīt informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienesta sēklu
kontroles departamentam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Lēmums Nr.314
Par pārbūves būvprojekta izstrādi ēkai „Ambulance – Aptieka”,
Zasas pagastā
________________________________________________________
E.Meņķis, A.Vanags, J.Subatiņš
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā
2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt ēkas - „Ambulance – Aptieka”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves
būvprojekta izstrādi.
2. Iekļaut ēku - „Ambulance – Aptieka”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā projektu un pārbūvi
2015.gada pašvaldības prioritāro projektu sarakstā un budžeta projektā.

Lēmums Nr.315
Par saistošo noteikumu Nr.25/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, 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 15.decembra Jēkabpils novada domes
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apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.25/2014 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.1/2014 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos EUR 4504183.00 saskaņā
ar pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos EUR 5207948.00 saskaņā
ar pielikumu Nr.1
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 703765.00
saskaņā ar pielikumu Nr.1
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.2

Lēmums Nr.316
Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, 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 15.decembra Jēkabpils novada domes
apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.26/2014 „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 14826 izdevumu
daļā EUR 18212 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.317
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Par saistošo noteikumu Nr.27/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.novembra
saistošajos noteikumos Nr.24/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo,
piekto, sesto un septīto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu un
25.2.panta pirmo un piekto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2005gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes pabeigšanas” 27.,29.,30.,31. un 31.1.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.
Ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu Nr.269 „Par saistošo noteikumu
Nr.24/2014 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.12/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
2. Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2014.gada 19.decembra saistošos noteikumus Nr.27/2014
„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (1.pielikums) un paskaidrojuma rakstu
(2.pielikums).
3. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības
ministrijai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.
4. 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”.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
6. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā
internetā.
7. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors.

Lēmums Nr.318
Par Zasas vidusskolas nolikuma papildinājumu apstiprināšanu
_______________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
nolikumu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt papildinājumus 15.10.2009. Jēkabpils novada domes sēdē apstiprinātajā Zasas
vidusskolas nolikumā:
I nodaļas 4.punktu papildināt: „Skolā kā struktūrvienība pastāv pirmsskolas grupa. Pirmsskolas
izglītības programmas realizēšanas vieta ir „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.”
VI nodaļas 39.punktu papildināt: „Skolas direktors ir tieši atbildīgs par izglītības programmu izpildi
un struktūrvienības darbu”.
2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 19.decembrī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Izglītības un kultūras pārvalde.

Lēmums Nr.319
Par grozījumiem un papildinājumiem Dignājas pamatskolas nolikumā
_______________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
nolikumu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 12.11.2009. Jēkabpils novada domes apstiprinātajā Dignājas pamatskolas
nolikumā:
I nodaļas 1.punktu izteikt sekojoši: „Dignājas pamatskola (turpmāk – skola) ir Jēkabpils novada
pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu (kods
21011111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611) un pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) ar pirmsskolas bērnu grupu, kas ir skolas
struktūrvienība.”
II nodaļas 7.1.punktu izteikt sekojoši: „īstenot pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu un interešu
izglītības programmas;”
III nodaļas 9.punktu papildināt sekojoši:
„9.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611).”
VI nodaļas 28.1.punktu izteikt sekojoši: „vadīt skolas un tās struktūrvienības darbu kopumā,
organizēt un plānot skolas saimniecisko un finansiālo darbību;”
2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 19.decembrī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Izglītības un kultūras pārvalde.

Lēmums Nr.320
Par grozījumiem un papildinājumiem Rubeņu pamatskolas nolikumā
_______________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
nolikumu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 29.11.2012. Jēkabpils novada domes apstiprinātajā Rubeņu pamatskolas
nolikumā:
I nodaļas 1.punktu izteikt sekojoši: „Rubeņu pamatskola (turpmāk – skola) ir Jēkabpils novada
pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta pamatizglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu
(kods 21011111) un vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), kuras īstenošanas vieta
ir „Zelta sietiņš” Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kas ir kā struktūrvienība pie skolas”.
VI nodaļas 39.punktu papildināt ar: „Skolas direktors ir tieši atbildīgs par izglītības programmu
realizāciju un struktūrvienības darbu.”
X nodaļu papildināt ar 59.2. punktu: „Struktūrvienības – pirmsskolas izglītības grupu darbības
noteikumus apstiprina Skolas direktors un saskaņo ar Skolas padomi.”
XIII nodaļas 80.punktu izteikt sekojoši: „Skolas finanšu līdzekļu apriti un uzskaiti nodrošina
Dibinātāja grāmatvedība, kura veic kontroli par skolas līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījuma
būtībai.”
2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 19.decembrī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Izglītības un kultūras pārvalde.

Lēmums Nr.321
Par grozījumiem un papildinājumiem Dunavas pamatskolas nolikumā
_______________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
nolikumu un ņemot vērā 2014.gada 15.decembra Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un
tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 12.11.2009. Jēkabpils novada domes apstiprinātajā Dunavas pamatskolas
nolikumā:
I nodaļas 1.punktu izteikt sekojoši: „Dunavas pamatskola (turpmāk – skola) ir Jēkabpils novada
pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura
īsteno pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem garīgās attīstības traucējumiem un
vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ar pirmsskolas bērnu grupu, kas ir skolas struktūrvienība.”
III nodaļas 9.2.punktu izteikt sekojoši: „Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods
01011111)”;
VIII nodaļas 46.punktu izteikt sekojoši: „Skolu un tās struktūrvienību - pirmsskolas bērnu grupu
vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā” .
2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 19.decembrī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Izglītības un kultūras pārvalde.
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Lēmums Nr.322
Par komunālo maksājumu parāda un nekustamā īpašuma nodokļa
parāda norakstīšanu Ābeļu pagasta pārvaldē
_____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību vienotās grāmatvedības uzskaites kārtības 3.18.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Māris Balodis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Aivis
Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei izslēgt no bilances prasības par kopējo summu EUR 144.93 (viens
simts četrdesmit četri euro 93 centi) norakstot pārējos izdevumos un samazināt izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem:
1.1. komunālo pakalpojumu maksājumu parāds EUR 144.93
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 38.27, tai skaitā pamatparāds 28.34, nokavējuma nauda
9.93
Nākamās komiteju sēdes notiks 2015.gada 15.janvārī.
Nākamā domes sēde notiks 2015.gada 22.janvārī.
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