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Sēde sasaukta plkst.11:15
Sēde atklāta plkst.11:15
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Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Edmunds
Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita
Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Rasma Mazulāne, Ilvija Daņiļeviča, Ingrīda
Feldmane, Kaspars Sēlis, Kristīne Ozola, pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška,
Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā
Daugava” pārstāve Aija Valdmane.
Sēdē nepiedalās deputāts – Armands Ķiploks.
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Lēmuma nosaukums
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu Kalna pagastā
Par zemes gabalu apvienošanu Kalna pagastā „Vārzgūnes ceļš”
Par zemes gabalu apvienošanu Rubenes pagastā „Stūrāni -Vējiņi”
Par ceļa servitūta nodibināšanu
Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
Par zemes nomu SIA „MIKOR”
Par īslaicīgu īres un nomas līgumu slēgšanu
Par īres tiesību piešķiršanu (Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par Jēkabpils novada Izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no piecu gadu
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2014.gada 1.janvāra līdz
2014.gada 31.augustam
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības
programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam
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.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam
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Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
direktoru amatalgu apstiprināšanu euro
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmsskolas grupām
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā
Par Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par
gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā
darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās nolikuma
apstiprināšanu
Par sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centru
Par līdzekļu piešķiršanu Eiropas pasaules meistarsacensībās taku orientēšanā
paralimpiskajā grupā Guntim Jakubovskim
Par Jāņa Būmaņa iesniegumu par izdevuma „Pretošanās kustība dienvidaustrumu
Latvijā, no 1944.gada jūnija līdz 1956.gadam” finansēšanu
Par grozījumiem lēmumā „Par Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra
darbību”
Par Sporta kluba „Slīterāni” reģ. Nr 40008157418 iesniegumu
Par grozījumiem nomas maksas noteikšanā nodibinājumam „Mārtiņa fonds”
(nodibinājums „Mārtiņa fonds”, VRNr. 40008018975, Merķeļa iela 13, Rīga, LV1050)
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu euro
Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” precizēšanu
Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu
2013.gadam” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu
2013.gadam” apstiprināšanu
Par amata samazināšanu novada administrācijā

Lēmums Nr.3
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu Kalna pagastā
(„Vienība”, Vidsala, Kalna pagasts)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes 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”, saskaņā ar 2005.gada
1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo punktu,
2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.un 4.daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30. punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1.,
29.punktu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vienība”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads zemes gabalu
0.2276 ha platībā uz kura atrodas inženierbūve - artēziskā aka un piešķirt nosaukumu „Baicēni”.
2. Atdalītajam īpašumam „Baicēni” zemes gabalu 0.2276 ha platībā uz kura atrodas inženierbūve artēziskā aka, paliek NĪ valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais zemes lietošanas mērķis - pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
3. Piešķirt adresi „Baicēni”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV 5220, adresācijas objektam
inženierbūvei - artēziskajai akai, kas atrodas uz zemes gabala, pēc atdalīšanas nekustamajā īpašumā
„Baicēni”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.
4. Lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.4
Par zemes gabalu apvienošanu Kalna pagastā „Vārzgūnes ceļš”
__________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu
un 19.panta ceturto daļu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot nekustamos īpašumus:
1.1 „Vārzgūnes ceļš”, Kalna pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības - 0.1 ha platībā;
1.2 „Vārzgūnes ceļš”, Kalna pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības - 0.6 ha platībā;
1.3 Vārzgūnes ceļš”, Kalna pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības - 0.2 ha platībā;
1.4 Vārzgūnes ceļš”, Kalna pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības - 0.3 ha platībā.
2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam ar četrām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Vārzgūnes
ceļš”.
3. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Pagasta ceļš”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, uz
nosaukumu „Vārzgūnes ceļš”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads un pievienot pie nekustamā īpašuma
„Vārzgūnes ceļš”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads
4. Nekustamajam īpašumam „Vārzgūnes ceļš” zemes vienībām - 0.1 ha platībā, 0.6 ha platībā, 0.2 ha
platībā; 0.3 ha platībā un 0.2 ha platībā zemes lietošanas mērķis 1101- zeme, dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.5
Par zemes gabalu apvienošanu Rubenes pagastā „Stūrāni -Vējiņi”
_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu
un 19. panta ceturto daļu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumiem,
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot nekustamo īpašumu „Stūrāni-Vējiņi”, Rubenes pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības
0.9 ha platībā ar nekustamo īpašumu „Stūrāni-Vējiņi”, Rubenes pagastā, kas sastāv no vienas zemes
vienības 0.2 ha platībā, izveidojot vienu nekustamo īpašumu.
2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam ar divām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Stūrāni-Vējiņi”.
3. Nekustamajam īpašumam „Stūrāni-Vējiņi” zemes vienībām 0.9 ha platībā un 0.2 ha platībā zemes
lietošanas mērķis 1101- zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.6
Par ceļa servitūta nodibināšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz Civillikuma 1130.-1161.pantiem, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 105. un 106. punktiem un
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam „Jaunstūrēni”, Rubenes
pagasts Jēkabpils novads, ceļa servitūta teritoriju 0.01 ha platībā, par labu nekustamajam īpašumam
„Baldones”, Rubenes pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.7
Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā
___________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes nomu” un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Jēkabpils novada Ābeļu pagasta zemnieku saimniecības „MUIŽNIEKI”, reģistrācijas
Nr.45401016673, juridiskā adrese: „Muižnieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, zemes
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nogabalu ar aptuveno platību 17.37 ha zemes gabalā „Kumelītes” Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 gadiem no 01.02.2014.
2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.
Lēmums Nr.8
Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā
______________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības
18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes nomu” un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt I.K. zemes nogabalu ar aptuveno platību 4.5 ha zemes gabalā „Dīgļi” Jēkabpils novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 gadiem no 01.02.2014.
2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6
„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu,
noslēgt zemes nomas līgumu.
Lēmums Nr.9
Par zemes nomu SIA „MIKOR”
(SIA „MIKOR”, VRNr. 45403001297,
Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201)
__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu un 18.3.punktu, un
2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „MIKOR”, vienotais reģistrācijas Nr.45403001297, juridiskā adrese Brīvības iela
2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201, zemes gabalu ar aptuveno platību 2.0 ha zemes vienībā,
nekustamajā īpašumā „Dzelzīši”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, līdz 2021.gada 30.septembrim,
saskaņā ar pielikumā pievienoto izkopējumu no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes.
2. Noteikt iznomātā zemes gabala nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus un nodevas.
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4. Pilnvarot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Zemes nomas līgumu ar SIA „MIKOR”,
saskaņā ar šī lēmuma 1., 2., 3. punktu.
5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Zemes
nomas līgumu, līgums netiek noslēgts.
6. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Lēmums Nr.10
Par īslaicīgu īres un nomas līgumu slēgšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, J.Subatiņš, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 9.un 10.punktu
un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot pagastu pārvalžu vadītājus, saskaņojot ar novada domes izpilddirektoru, īslaicīgi - līdz 6
mēnešiem, izīrēt vai iznomāt pašvaldības brīvās dzīvojamās un nedzīvojamās telpas bez novada domes
lēmuma, iedzīvotāju vai darbu izpildītāju izmitināšanai:
ārkārtas situācijās - ugunsgrēka gadījumā, stihiskas nelaimes gadījumā, dzīvojamo telpu bojājumu
gadījumā u.c.);
1.1. uz patstāvīgā dzīvokļa remonta laiku;
1.2. uz īslaicīgu darbu izpildītāju (remonta, būvniecības u.c. darbu veikšanu) izmitināšanas laiku.
2. Maksu par dzīvojamo telpu īri noteikt saskaņā ar apstiprinātajām dzīvojamo telpu īres maksām.
3. Maksu par nedzīvojamo telpu nomu noteikt, pusēm vienojoties un saskaņojot ar domes
izpilddirektoru.
4. Pilnvarot novada domes izpilddirektoru, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, īslaicīgi - līdz 6
mēnešiem, izīrēt vai iznomāt pašvaldības bilancē esošās telpas bez novada domes lēmuma, nosakot maksu
par telpu nomu un īri, pusēm vienojoties.
Lēmums Nr.11
Par īres tiesību piešķiršanu
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
_______________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.12
Par īres tiesību piešķiršanu
(Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.13
Par īres tiesību piešķiršanu
(Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
6

_______________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.
Lēmums Nr.14
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995.
„Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas
kārtību”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut S.C. zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu,
ievērojot 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot
gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 14.23 (četrpadsmit euro un 23 centi), ieskaitot to Jēkabpils
novada pašvaldības, VRNr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr.LV58 HABA 0551 0350 9774 4.
3. Noteikt, ka S.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un noslēgts
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un
189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.15
Par Jēkabpils novada Izsoles komisijas nolikumu
__________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu un Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija Saistošo noteikumu Nr.1 „Jēkabpils novada
pašvaldības nolikums” 12.punktu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumiem,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt Jēkabpils novada domes Izsoles komisijas nolikumu (pielikumā).
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 30.01.2014.
sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.2)
JĒKABPILS NOVADA DOMES IZSOLES KOMISIJAS NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Jēkabpils novada domes Izsoles komisijas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jēkabpils novada
domes Izsoles komisijas (turpmāk – Komisija) uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizēšanas
kārtību.
2. Komisija ir Jēkabpils novada domes (turpmāk – Dome) izveidota institūcija, kas rīkojas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
3. Komisijas mērķis ir organizēt un veikt pašvaldības īpašumu objektu izsoli.
4. Komisija darbojas Domes kārtējā sasaukuma pilnvaru laikā – līdz jaunas komisijas apstiprināšanai.
II. Komisijas uzdevumi un tiesības
5. Komisijas uzdevumi ir:
5.1. organizēt pašvaldības īpašumu izsoli saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Domes lēmumiem;
5.2. izsoles rezultātus iesniegt Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai.
6. Komisijas tiesības ir:
6.1. saņemt nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts institūcijām par izsolei nodotajiem
objektiem;
6.2. apsekot izsolei nodotos objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli, kā arī iepazīties ar visa veida
nepieciešamo dokumentāciju;
6.3. iepazīties ar visiem noslēgtajiem līgumiem, kuri attiecināmi uz izsolē pārdodamo objektu;
6.4. izskatāmo jautājumu vispusīgai izvērtēšanai uzaicināt piedalīties speciālistus un citas personas.
III. Komisijas struktūra
7. Komisiju izveido saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu. Komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, kurus
ieceļ un atbrīvo ar Jēkabpils novada domes lēmumu.
8. Komisija ievēl no komisijas locekļu vidus komisijas priekšsēdētāju.
9. Komisija ievēl no komisijas locekļu vidus komisijas sekretāru
10. Komisija no Komisijas locekļiem ievēl Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš Komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus.
IV. Komisijas darba organizēšana
11. Komisijas priekšsēdētājs vada un organizē komisijas darbu.
12. Komisijas sekretārs kārto komisijas lietvedību.

Lēmums Nr.16
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no piecu gadu vecuma bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam
_______________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
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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, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.08.2012. sēdes lēmumu Nr.309 (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 2014.gada 23.janvāra
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS
– 1 balss (Olita Spēka), 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.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam EUR 20592 apjomā un iekļaujot neizmantoto
atlikumu EUR 3417 sadalīt to sekojoši:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Summa
euro
3305
2845
1620
1565
4765
6492

Lēmums Nr.17
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības programmām
un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no
2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam
____________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Interešu izglītības
programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu (27.12.2013. protokols nr.3 un
28.01.2014. protokols nr.1) un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās:
1.1. Ābeļu pamatskolā:
1.-4.klašu koris 2 stundas
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Vokālais ansamblis 2 stundas
Folkloras kopa „Mikālēni” 3 stundas
Sporta spēles 2 stundas
Tautisko deju pulciņš „Žiperi” 2 stundas
Interešu izglītības sporta metodiķis 0.1 slodze
Kopā: 11 stundas
1.2. Dignājas pamatskolā:
Folkloras kopa 4 stundas
Mazpulki 2 stundas
Skatuves runas pulciņš 2 stunda
Kopā: 8 stundas
1.3. Dunavas pamatskolā:
Vokālais ansamblis 1.-9.klase 1 stunda
Sporta pulciņš 5-9.klase 1 stunda
Kokapstrādes pulciņš 1 stunda
Vizuālās mākslas pulciņš 1 stunda
Skatuves runas pulciņš 2 stundas
Novadpētniecība 5.-9.klase 1 stunda
Kopā: 7 stundas
1.4. Bērzgala pamatskolā:
Sporta pulciņš 2.-.5.klase 2 stundas
Ansamblis 7. -9.klase 2 stundas
Dramatiskais pulciņš 1- 9. klase 2 stundas
Mūsdienu deju pulciņš 1-4.klase 1 stunda
Kopā: 7 stundas
1.5. Rubeņu pamatskolā:
1.-4.klašu tautisko deju kolektīvs 2 stundas
Vizuālās mākslas pulciņš 1 stunda
1.-4.klašu koris 1.2 stundas
1.-4.klašu zēnu vokālais ansamblis 1 stundas
5.-9.klašu vokālais ansamblis 1 stundas
Sporta pulciņš 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas
Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas
Skatuves mākslas pulciņš 1 stunda
Kopā: 13.2 stundas
1.6. Zasas vidusskolā:
1-2.klašu koris 2 stunda
3.-4.klašu koris 2 stundas
1.-2.klašu tautu dejas 2 stundas
3.-4.klašu tautu dejas 3 stundas
5.-6.klašu tautu dejas 3 stundas
7.-9.klašu tautu dejas 3 stundas
10.-12.klašu tautu dejas 3 stundas
Ansamblis 2.-9.klase 2 stunda
Skolas avīze „’Baltais ceļš”1,55 stunda
Kopā: 21.55 stundas
Kopā novadā 67.75 stundas
sporta metodiķis 0.1slodze
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2. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gada 1.janvāra līdz
2014.gada 31.augustam EUR 13732 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola
Novada rezerves fonds
Kopā

Summa
euro
2550
890
1565
1315
2590
4280
542
13732

Lēmums Nr.18
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.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam
_____________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par
valsts budžetu 2012.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, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.08.2012. sēdes lēmumu nr.309 (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 2014.gada 23.janvāra
Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, 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.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam EUR 419976 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola
Novada rezerves fonds

Summa
euro
94345
29739
45996
32602
77112
130870
9312
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Lēmums Nr.19
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.janvāra 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 25.09.2012. noteikumiem nr.670 „Kārtība, kādā tiek
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt piešķirto mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadā EUR 4609,61 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.p.k. Nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.

Dignājas pagasta pārvalde
Dunavas pagasta pārvalde
Rubenes pagasta pārvalde
Zasas pagasta pārvalde
Novada administrācija

Kolektīvu
skaits
1
1
4
3
1

Summa
euro
284.80
578.40
1726.40
1441.60
578.41

Lēmums Nr.20
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu euro
_____________________________________________________
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 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS
– 1 balss (Olita Spēka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēneša amatalgu euro ar 2014.gada 1.janvāra
2014.gada 31.augustam sekojoši:

līdz
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Nr. Nosaukums
p.k
1
2
3
4
5
6

Amatalgas
likme euro

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

2. Nodrošināt
izglītības iestādēm.

716.00
296.00

Pašvaldības
finansējums
euro
0.00
102,00

Kopā
euro
716.00
398.00

529.00

0.00

529.00

357.00

41.00

398.00

700.00
737.00

0.00
0.00

700.00
737.00

Dunavas, Leimaņu pagasta pārvaldēm finansējumu no plānotajiem līdzekļiem

Lēmums Nr.21
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmsskolas grupām
_________________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele, B.Vaivode
Sakarā ar to, ka četrās novada skolās (Dignājas, Dunavas, Rubenes pamatskolās un Zasas
vidusskolā) īsteno ne tikai pirmsskolas programmu 5-6 gadīgo bērnu apmācībai, bet arī pirmsskolas
izglītības programmu bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz 4 gadiem, kas prasa papildus atbildību, skolu
direktoriem noteikt piemaksu par papildus darbu. Jāveic grozījumi, nosakot naudas apmēru euro. Aprēķins
no latiem uz euro tika veikts atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta noteikumiem.
Ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS
– 1 balss (Olita Spēka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt lēmumā Nr.314 (19.09.2013. protokols Nr.14) noteiktās piemaksas euro skolu direktoriem
par pirmsskolu grupām :
Mācību
iestāde
Zasas
vidusskolā
Dignājas
pamatskolā
Dunavas
pamatskolā
Rubeņu
pamatskolā

Bērni
pirmsskolā
18

Piemaksa Ls
90

Piemaksa
euro
128

4

20

28

3

15

21

8

40

57

2. Nodrošināt Zasas, Dignājas, Dunavas, Rubenes pagasta pārvaldēm finansējumu no plānotajiem
līdzekļiem izglītības iestādēm.
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3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.22
Par pedagogu darba algas likmes
palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā
_____________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2014. gada 23. janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumiem, likuma „Par pašvaldībām” , „Par pašvaldību budžetiem”,
„Par valsts budžetu 2014. gadam”, Ministru Kabineta 28.07.2009. noteikumi nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” un ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS
– 1 balss (Olita Spēka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu pedagogu darba algas likmi no
2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.augustam sekojoši:
1.1. Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā:
Pedagoģiskā darba stāžs mazāks par 5 gadiem – EUR 403.00
Pedagoģiskā darba stāžs no 5 gadiem līdz 10 gadiem – EUR 410.00
Pedagoģiskā darba stāžs lielāks par 10 gadiem – EUR 418.00
Lēmums Nr.23
Par Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par gūtajiem
rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu
izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās nolikuma apstiprināšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jēkabpils novada
pašvaldības nolikumu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai
par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu
izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās” (Nolikums pielikumā).
PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 30.01.2014.
sēdes lēmumam Nr.23 (protokols Nr.2)
NOLIKUMS
Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju
apbalvošanai par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā
darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās
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1. Mērķis: Aktivizēt darbu ar labākajiem, radošākajiem, talantīgākajiem skolēniem. Virzīt viņu attīstību,
izaugsmi, interesi.
2. Laika periods: Apbalvošana notiek par rezultātiem laika posmā no mācību gada sākuma līdz mācību gada
beigām.
3. Dalībnieki: Vispārizglītojošo skolu skolēni un skolotāji.
4. Vērtēšanas noteikumi:
4.1. Vērtēšana notiek šādās jomās:
mācību priekšmetu valsts un reģiona olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji,
mācību priekšmetu starpnovadu olimpiāžu 1.-3.vietas ieguvēji,
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (SZPD) valsts un reģiona konkursu godalgoto vietu
ieguvēji
individuālo sporta veidu 1.-3.vietas ieguvēji starpnovadu un valsts sacensībās,
interešu izglītības starpnovadu konkursa un skates I pakāpes ieguvēji
interešu izglītības reģiona un valsts konkursa/ skates godalgoto vietu ieguvēji
4.2. Vērtēšana notiek pēc punktu sistēmas (gan skolēns, gan skolotājs saņem attiecīgo punktu skaitu):
1.vieta valsts/ reģiona olimpiādē vai individuālajās sporta sacensībās vai interešu izglītības
konkursā vai SZPD konkursā
50 / 25 punkti
2.vieta valsts/ reģiona olimpiādē vai individuālajās sporta sacensībās vai interešu izglītības
konkursā vai SZPD konkursā
40 / 20 punkti
3.vieta valsts/ reģiona olimpiādē vai individuālajās sporta sacensībās vai interešu izglītības
30 / 15 punkti
konkursā vai SZPD konkursā
atzinība valsts/ reģiona olimpiādē vai interešu izglītības konkursā vai SZPD konkursā
20 / 10 punkti
1.vieta starpnovadu olimpiādē vai individuālajās sporta sacensībās, I pakāpe interešu
izglītības konkursā /skatē
15 punkti
10 punkti
2.vieta starpnovadu olimpiādē vai individuālajās sporta sacensībās
3.vieta starpnovadu olimpiādē vai individuālajās sporta sacensībās
5 punkti
5. Apbalvošana.
5.1. Naudas summu skolēnu apbalvošanai nosaka ar novada domes lēmumu vai plānojot kārtējā gada
budžetā.
5.2. Skolotājiem, par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem, skatēm un
sacensībām, balvas tiek izmaksātas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pie Gada balvas
novada darbiniekiem.
5.3.Izglītības un kultūras pārvalde, izvērtējot pretendentus, par pamatu ņem doto nolikumu, bet
vajadzības gadījumā var izmainīt atsevišķus punktus, lai iekļautos piešķirtās naudas summas
ietvaros.
5.4. Apbalvošanai izvirzīto skolēnu un viņu skolotāju sarakstus, saskaņā ar dotā nolikuma 4.punktu,
veido Izglītības un kultūras pārvalde pēc rezultātiem olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un
skatēs, SZPD konkursos, sporta sacensībās.
5.5. Apbalvošanai izvirzīto pretendentu sarakstus Izglītības un kultūras pārvalde iesniedz novada domes
priekšsēdētājam.
5.6. Novada domes priekšsēdētājs izskata priekšlikumus, pieņem lēmumu un ar rīkojumu nosaka
apbalvojamos.
5.7. Skolēnu apbalvošana notiek kādā no svinīgiem pasākumiem (Jēkabpils novada svētkos, Pēdējā
skolas dienā, u.c.).
Lēmums Nr.24
Par sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošās izglītības atbalsta centru
_______________________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils novada
pašvaldības nolikumu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra 12.12.2013.
vēstuli un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības atbalsta
centra pakalpojumu izmantošanu 2014.gadā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības un kultūras pārvalde.

Lēmums Nr.25
Par līdzekļu piešķiršanu Eiropas pasaules meistarsacensībās
taku orientēšanā paralimpiskajā grupā Guntim Jakubovskim
____________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Noteikumi
„Pašvaldības atbalsta sporta veicināšana Jēkabpils novadā” (19.12.2013. lēmums Nr.435, protokols Nr.18.)
13.1. punktu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt līdzekļu piešķiršanu EUR 430 (četri simti trīsdesmit euro) Gunta Jakubovska izdevumu
apmaksai čempionātos paralimpiskajā grupā.
2. Naudas līdzekļus ieskaitīt Latvijas Orientēšanās Federācijas kontā pēc rēķina saņemšanas.

Lēmums Nr.26
Par Jāņa Būmaņa iesniegumu par izdevuma „Pretošanās kustība
dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.gada jūnija līdz 1956.gadam” finansēšanu
________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām „21. panta. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) apakšpunktu pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris
Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt EUR 200 (divi simti euro 00 centi) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izdevuma
„Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.gada jūnija līdz 1956.gadam” izdošanas finansēšanai.
2. Naudas līdzekļus pārskaitīt Latgales kultūras centra izdevniecībai pēc piestādītā rēķina.

Lēmums Nr.27
Par grozījumiem lēmumā „Par Ābeļu pagasta
Bērnu rotaļu un attīstības centra darbību”
__________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 21.
panta 8.punktu, 14.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās
daļas 1.punktu un 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns,
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – 1 balss (Ināra Blumberga), ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Jēkabpils novada domes 18.08.2011. lēmuma „Par Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un
attīstības centra darbību” (protokols Nr.11,32.§) 1.punktu, ar kuru tika noteikta maksa Ls 0,30 dienā par
Ābeļu pagasta Bērnu un rotaļu attīstības centra apmeklējumu.
2. Jautājumu par Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra darbību atkārtoti skatīt augusta
mēnesī.
Lēmums Nr.28
Par Sporta kluba „Slīterāni” reģ. Nr 40008157418 iesniegumu
__________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss
(Andis Bikaunieks), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 570 (pieci simti septiņdesmit euro) apmērā Sporta kluba „Slīterāni”
40008157418 finansiālam atbalstam 2014.gada sezonai.
2. Noslēgt finansējuma līgumu ar pašvaldību.
3. Naudas līdzekļus ieskaitīt kontā SEB banka UNLA 00050015380381.

reģ. Nr

Lēmums Nr.29
Par grozījumiem nomas maksas noteikšanā nodibinājumam „Mārtiņa fonds”
(nodibinājums „Mārtiņa fonds”, VRNr. 40008018975,
Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050)
______________________________________________________
E.Meņķis, R.Mazulāne
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 2014.gada 23.janvāra un 2014.gada
30.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns,
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,
Andis Timofejevs,), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Ināra Blumberga, Aivars Vanags),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus noslēdzot Vienošanās līgumu:
1.1. 2009.gada 13.maijā noslēgtajā Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1, 2.1. punktā un izteikt 2.1.
punktu sekojošā redakcijā:
1.1.1. „2.1. Puses vienojās par šī līguma 1.1.punktā minētajām ēkām noteikt nomas maksu EUR
15,00 (piecpadsmit euro) gadā.”
1.2. Izdarīt grozījumus 2011.gada 15.martā noslēgtajā Nekustamā īpašuma nomas līguma 2.1. punktā un
izteikt 2.1. punktu sekojošā redakcijā:
1.2.1. „2.1. Puses vienojās par šī līguma 1.1.punktā minētajām ēkām noteikt nomas maksu EUR
7,00 (septiņi euro) gadā.”
2. Uzdot juriskonsultei sagatavot Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 13.maijā noslēgtajā Nekustamā
īpašuma nomas līguma Nr.1 un 2011.gada 15.martā noslēgtajā Nekustamā īpašuma nomas līgumā,
atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos.
4. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt
Vienošanos, vienošanās netiek noslēgta.

Lēmums Nr.30
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu euro
_____________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”
16.panta 1.daļu, Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni, kas aprēķinātas
2013.gadā pēc naudas plūsmas pamatojoties uz aprēķinu:
Nr.p.k. Nosaukums
1
2
3
4

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola

Izmaksas uz
1 audzēkni
euro
60.09
107.02
107.15
92.24
18

5
6
7

Rubeņu pamatskola
Rubeņu pamatskolas
struktūrvienība „Zelta sietiņš”
Zasas vidusskola

79.25
133.10
57.90

Lēmums Nr.31
Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” precizēšanu
____________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 45.pantu, Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu komiteju
ierosinājumiem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.01.2014. atzinumu Nr.18-6/414,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt Jēkabpils novada domes 2013.gada 19.decembrī apstiprinātos saistošos noteikumus
Nr.25/2013 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” (1.pielikums) un
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”.
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.

PIELIKUMS Nr.1
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
19.12.2013. sēdes lēmumu Nr.440 (protokols Nr.18).
Precizēti ar Jēkabpils novada domes
30.01.2014. sēdes lēmumu Nr.31(protokols Nr.2).

Precizējumi Jēkabpils novada domes
2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2013
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
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kārtību” 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 3.punktu
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.25/2013
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā” šādus precizējumus:
1. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā: Lai saskaņotu ar Iestādi ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu Iestādes atļauju ielu tirdzniecībai,
tirdzniecības dalībnieks iesniedz Iestādē iesniegumu (1.pielikums), kuram pievienoti dokumenti
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības
organizēšanai, tirdzniecības organizators iesniedz Iestādē iesniegumu ielu tirdzniecības
organizēšanai (2.pielikums), kuram pievienoti dokumenti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
2. Svītrot saistošo noteikumu 3.1., 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2., 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3., 3.2.4.,
3.2.5., 3.3., 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. apakšpunktus.
PIELIKUMS Nr.2
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
19.12.2013. sēdes lēmumu Nr.440 (protokols Nr.18).
Precizēti ar Jēkabpils novada domes
30.01.2014. sēdes lēmumu Nr.31(protokols Nr.2).
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Precizējumi Jēkabpils novada domes
2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2013
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā”
Izstrādāts saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.1 pantu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto

Norādāmā informācija
Ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” spēkā stāšanos ir noteikta
kārtība tirdzniecībai publiskās vietās. Minēto noteikumu 9.punktā
pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus par
paskaidrojuma raksta 2.punktā minēto.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas
iekārtošanu; ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un
ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību; tirdzniecības
dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai; tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; tirgus
statusa piešķiršanas un tirgus noteikumu saskaņošanas kārtību,
kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana; nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu
tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības
apturēšanai uz laiku; nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir
tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā
īpašumā.
Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
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projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Paplašināsies pieļaujamā tirdzniecības sortimenta preču klāsts ielu
tirdzniecības vietās. Mazināsies birokrātiskais slogs atļauju
saņemšanai ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai. Iespēja saņemt tirdzniecības atļauju īslaicīga rakstura
tirdzniecībai.
Noteikti kritēriji un kārtība pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu
saskaņošanai.
Atļaujas tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu
tirdzniecībai,
tirdzniecībai Ziemassvētku laikā,
sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai tirdzniecībai pastāvīgajās ielu
tirdzniecības vietās
izsniegs Jēkabpils novada pašvaldības
izpilddirektors vai attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.
Konsultācijas nav notikušas

Lēmums Nr.32
Par saistošo noteikumu 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 2.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, Daiga Ģeidāne,
Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs,
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.1/2014 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos EUR 4 065 123, saskaņā ar
pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos EUR 4 728 213, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 663 090 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam saskaņā
ar pielikumu Nr.4

Lēmums Nr.33
Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
speciālo budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
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Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā 2014.gada 23.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,
Andis Timofejevs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus 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.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 86792 saskaņā ar
pielikumu Nr.3
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus izdevumu daļā EUR 3366, izdevumu
pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 3366 saskaņā ar pielikumu nr.4
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam
saskaņā ar pielikumu Nr.5

Lēmums Nr.34
Par amata samazināšanu novada administrācijā
___________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš
Pamatojoties likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu , Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 4.daļa, 11.panta 1.daļa, 1.,2 un 3.pielikums, Ministru
kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 1.Pielikumu un
2014.gada 30.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga Ģeidāne,
Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Andis Timofejevs), PRET –
nav balsis, ATTURAS – 3 balsis (Edmunds Erdlāns, Olita Spēka, Aivars Vanags), Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
Likvidēt Jēkabpils novada administrācijā amatu - vecākais zemes lietu speciālists ar 2014.gada
1.februāri.

Nākamās komiteju sēdes notiek 2014.gada 20.februārī
Nākamā domes sēde notiek 2014.gada 27.februārī plkst.11:00
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